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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 
 

 
1.  SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ funcţionează în subordinea 
directă a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Robu Nicolae. 
 
2. COMPONENŢA SERVICIULUI: 

 
Structura organizatorică a Serviciului Public Asistenţă Medicală Şcolară cuprinde 1 director şi 5 
compartimente, astfel: 
 

- Compartimentul Financiar-Contabil Administrativ; 
 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară cu 24 cabinete medicale şcolare; 

 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Dentară Şcolară cu 15  cabinete dentare şcolare; 

 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Studenţească  cu 6  cabinete medicale studenţeşti; 

 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Dentară Studenţească cu  4 cabinete dentare studenţeşti. 

 
 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
ŞCOLARĂ: 

 
Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Public de Asistenţă 

Medicală Şcolară este asigurarea asistenţei medicale şi asistenţei medicale stomatologice în grădiniţe, 
şcoli şi unităţi de învăţământ superior.   
 

4.   SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017: 
 

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară au fost puse în 
aplicare  următoarele acte legislative:   

- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, rep.; 
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii; 
- Legea  nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
- O.U.G. nr. 27/ 2015 pentru completarea O.U.G nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru 
stabilirea unor măsuri bugetare; 

- O.U.G. nr. 57/ 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
precum şi unele măsuri fiscale bugetare; 

- O.U.G. nr. 20/ 2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
precum şi unele măsuri fiscale bugetare; 

- Legea nr. 250/17.12.2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea 
OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  

- Ordinul MECTS nr. 5298/2011 şi al Min. Sănătăţii nr. 1668 / 2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 
învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi 
pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 
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Asistenţa medicală şi de medicină dentară din cabinetele medicale se asigură de următoarele categorii 

profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali iar normarea 
personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, 
precum şi din unităţile de învăţământ superior se realizează în raport cu numărul de copii/şcolari/studenţi 
deserviţi, astfel: 
(1) În grădiniţe: 

    - o asistenţă medicală în grădiniţele cu program prelungit care au 60-100 de copii; 
    - doua asistente medicale în grădiniţele cu program prelungit care au 120 de copii şi peste; 
    - o asistenta medicală pe tura la 60-80 de copii în grădiniţele cu program săptămânal; 
    - doua asistente medicale pe tura în grădiniţele cu program săptămânal cu 100 de copii sau cu mai 
mulţi, avându-se în vedere asigurarea programului permanent. 

(2) În unităţile şcolare: 
- un post de medic medicină generală/medicină de familie la 2.000-2.500 de preşcolari şi elevi de la 

cursurile de zi şi serale, dacă aceştia nu au calitatea de angajat; 
- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical 

medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă la 800-
1.000 de elevi; 

- un post de medic stomatolog/stomatologie generală la 1.000-1.500 de elevi de la cursurile de zi şi 
serale, dacă aceştia nu au calitatea de angajat; 

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical 
medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă, care să 
efectueze cursuri de perfecţionare în domeniu, la 1.000-1.500 de elevi.  

(3) În unităţile de învăţământ superior: 
    - un medic în specialitatea medicină generală la 3.000 de studenţi; 
    - o asistentă medicală la 1.500 de studenţi; 
    - un medic de stomatologie generală la 2.000 de studenţi; 
    - o asistentă medicală de stomatologie la 2.000 de studenţi. 
 
Pentru asigurarea asistenţei medicale, de către medici în cursul anul 2017 la nivelul  Serviciului 

Public de Asistenţă Medicală Şcolară s-au desfăşurat următoarele activităţi : 
 
A. Activităţi  referitoare la asistenţa medicală preventivă, unde cadrele medicale au efectuat: 
 
A1) Activităţi referitoare la prestaţii medicale individuale, respectiv: 
 
1. Evaluarea preşcolarilor din grădiniţe si  elevii prin  examenul medical de bilanţ al stării de sănătate 

[clasele I, a IV-a, a IX-a, clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii şi a XII-a, ultimul an al 
şcolilor profesionale şi de ucenici, precum şi studenţii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea 
nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni. 
    2. Depistarea elevilor cu probleme de sănătate, aflaţi în evidentă specială, în scop recuperator. 
    3. Selecţionarea din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor 
şcolar-profesionale la terminarea şcolii generale de 9 ani şi a liceului. 
    4. Examinarea, eliberând avize în acest scop, elevii şi studenţii care urmează să participe la competiţii 
sportive. 
    5. Examinarea elevilor şi studenţilor care au plecat în vacanţe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, 
sportive etc.), semnând şi parafând fişele medicale de tabără. 
    6.  Examinarea elevilor şi studenţii din evidenţa specială, care urmau să plece la cure balneare. 
    7. Examinat elevii şi studenţii care au fost supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor 
contraindicaţii medicale temporare şi supravegheat efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse 
postimunizare (RAPI). 
    8. Supravegheat recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea depistării 
afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi şi contacţi. 
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    9. Supravegheat tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care au avut 
indicaţie pentru acestea. 
    10. Eliberat pentru elevii şi studenţii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii 
parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare. 
    11. Eliberat scutiri medicale de prezenţa la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice pentru 
elevii şi studenţii bolnavi. 
    12. A eliberat scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate 
cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
    13. Vizat documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la 
cursurile şcolare şi universitare. 
    14. Eliberat adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a 
liceului sau a facultăţii. 
    15. Efectuat triajul epidemiologic după vacanţa şcolară sau ori de câte ori a fost nevoie, au depistat 
activ prin examinari periodice anginele streptococice şi au urmărit tratamentul cazurilor depistate. 
    16. Controlat prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor. 
    17. Verificat starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare şi 
studenţeşti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare. 
    18. Asigurat aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale 
sanitare şi cu instrumentar medical. 
 
    A2) Activităţile  referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor, ca: 
 
    1. Iniţiat supravegherea epidemiologica a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor şi a studenţilor, scop în 
care au îndeplinit următoarele atribuţii: 
     a)  depistat, izolat şi declarat orice boală infectocontagioasă; 
     b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi au participat la efectuarea de acţiuni de 
investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contactaţi din focarele de boli transmisibile; 
     c)   aplicat tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi; 
     d) iniţiat acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioasă (dezinfecţie-
dezinsecţie) în focarele din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior (hepatită virală, tuberculoză, 
infectii streptococice, boli diareice acute etc.); 
     e) iniţiat acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic. 
    2. Au controlat zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie 
din unităţile de învăţământ arondate. 
    3. Vizat întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi au efectuat anchete 
alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale. 
    4. Iniţiat, desfăşurat şi controlat diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor 
sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, 
instruiri ale personalului didactic şi administrativ). 
    5. Iniţializat cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de 
viata. 
    6. Urmărit modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic 
şi la orele de educaţie fizică). 
    7. Verificat efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei, de către personalul didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate. 
    8. Participat la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli şi unităţi 
de învăţământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.). 
    9. Completat împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare şi anuale 
privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţele, şcolile şi unităţile de 
învăţământ superior arondate. 
    10. Participat la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, 
şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior. 
    11. Participat la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate. 
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    12. Prezentat în consiliile profesorale ale şcolilor şi unităţilor de învăţământ superior arondate o analiză 
anuală a stării de sănătate a elevilor/studenţilor. 
    13. au constatat abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, informând reprezentanţii inspecţiei 
sanitare de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în 
vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege. 
 

B. Activităţile referitoare la asistenţa medicală curativă desfăşurată de medici :  
 
1) Au acordat la nevoie primul ajutor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ 

arondate medicilor respectivi. 
2) Examinat, tratat şi supravegheat medical elevii bolnavi, izolaţi în infirmeriile şcolare, precum şi 

studenţii bolnavi. 
3) Acordat consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ 

arondate, trimitându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea 
mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate. 

4) Prescris medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum 3 zile, elevilor şi 
studenţilor care au prezentet afecţiuni acute care nu necesitau internare în spital. 

5) La recomandarea expresă a medicului specialist au prescrs medicamente eliberate fără contribuţie 
personală pentru elevii şi studenţii care au prezentat afecţiuni cronice. 

 
 

C. Pe perioada vacanţelor şcolare a anului 2017 au fost efectuate următoarele activităţi:  
 
- S-au definitivat interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale 

şcolare, completează adeverintele 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 
vaccinarile efectuate. 

- Au participat la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de 
specialitate. 

 
Pentru asigurarea asistenţei medicale stomatologice din şcoli, în cursul anul 2017 la nivelul  

Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară, medicii stomatologi au desfăşurat următoarele 
activităţi : 

 
1) Au aplicat măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare. 
2) Efectuat examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor, elevilor şi trimis la 

specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar. 
3) Depistat activ şi dispensarizat afecţiunile orodentare. 
4) Urmărit dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea 

morfologiei dentare. 
5) Urmărit refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi. 
6) Asigurat profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase. 
7) Examinat parodontiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice. 
8) Examinat, stabilit diagnosticul şi efectuat tratamentul cariilor dentare. 
9) Efectuat intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare). 
10) Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi au dispensarizat elevii şi studenţii care 

prezentau anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi au efectuat tratamentele indicate de aceştia. 
11) Acordat primul ajutor în caz de urgenţă în colectivitaţile arondate. 
12) Efectuat educaţia preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare 

şi a anomaliilor dento-maxilare. 
13) Aplicat şi controlat respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. 
14) Controlat sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical. 
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15) Colaborat cu medicul şcolar de medicina generală, cu medicul cabinetului medical studenţesc şi 
cu medicul de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care s-
au manifestat unele afecţiuni cronice. 

16) Depistat precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul 
cavitaţii bucale şi îndrumat pacientul către serviciul de specialitate. 

17) Eliberat scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în condiţiile 
stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 

18) Asigurat aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o 
buna funcţionare a cabinetului. 

19) Raportat anual Direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a copiilor şi 
tinerilor din colectivitatile arondate. 

20) Întocmit la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care au însoţit 
copiii şi tinerii în ciclul următor. 

 
În cursul anul 2017 la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară, pentru asigurarea 

asistenţei medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli, asistenţii medicali au desfăşurat următoarele 
activităţi : 

 
    A). Activităţi medicale privind asistenta medicală preventivă: 

 
1. Efectuat de-a lungul anului examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele 
deosebite constatate. 

a. Efectuat examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), 
somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţa cardiacă, forţa musculară manuală, 
capacitate vitală pulmonară). Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor 
naţionale, cu consemnarea rezultatelor în fişe. 

b. Depistat tulburarile de vedere (optometrie). 
c. Depistat tulburările de auz (audiometrie tonală). 

    2. Au participat 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. Au participat la dispensarizarea elevilor-problemă aflaţi în evidenţa specială, asigurând prezentarea 
acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie 
de specialitate, şi aplică tratamentele prescrise de aceştia împreună cu medicii de familie. Consemnat în 
fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele 
controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii sau al unităţii de învăţământ 
superior, precum şi motivările absenţelor din cauza medicală ale elevilor, scutirile medicale de la orele de 
educaţie fizica şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară. 
    4. Completat, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea 
cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţa şi structură a morbidităţii; 
completat partea medicală a fişelor de tabără de odihnă ale elevilor, precum şi adeverinţele medicale la 
elevii care au terminat clasa a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolilor de ucenici şi profesionale. 
    5. Participat alături de medic la vizita medicală a elevilor care se s-au înscris în licee de specialitate, 
şcoli profesionale şi de ucenici. 
    6. Au acordat consultaţii privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi au 
participat la anchetele stării de sănătate din colectivităţile de copii şi tineri arondate. 
    7. Activităţile cu caracter antiepidemic desfăşurate: 

o Au efectuat catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor. 
o Efectuat sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate cu 

Programul naţional de imunizări. 
o Înregistat în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate. 
o Efectuat triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci 

când a fost cazul. 
o Executat acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli sau unităţi 

de învăţământ superior, întocmind şi fise de focar (gamaglobulinizare a contacţilor de hepatită 
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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). 

o Efectuat catagrafierea tuturor elevilor şi studenţilor supuşi depistarii biologice prin 
intradermoreacţia la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum şi revaccinarea BCG 
împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial. 

    8. Controlat igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea 
situaţiilor deficitare constatate. 
    9. Verificat 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 meditaţii, grupuri sanitare, 
spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării 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. Participat împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare 
periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în cantinele şcolare şi studenţeşti, 
controlând zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a 
agregatelor frigorifice din blocul alimentar. 
    11. Evidenţiat examene 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. Efectuat, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al 
familiilor elevilor şi al cadrelor didactice. 

 Instruit grupele sanitare şi însoţit la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecţionată. 
 Au ţinut lecţii sau prelegeri privind educaţia pentru sănătate elevilor pe clase şi, separat pe 

sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice. 
 Participat la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate. 
 Desfăşurat acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii 

şi demonstraţii de prim ajutor. 
 Participat la consiliile profesorale în care se discuta şi s-au luat măsuri vizând aspectele 

sanitare din unitatea de învăţământ arondată. 
 Instruit personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de 

alimentaţie asupra sarcinilor ce le revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective. 
 

    b). Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă: 
 
    1. Asigurat elevilor şi studenţilor acordarea primului ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează 
transportul acestora la unităţile sanitare. 
    2. Asigurat acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada examenului de 
bacalaureat. 
    3. Efectuat tratamente elevilor şi studenţilor, la indicaţia medicului. 
    4. Supravegheat elevii izolaţi în infirmerie şi au efectuat acestora tratamentul indicat de medic. 
    5. Asigurat asistenţă medicală de urgenţă în taberele pentru elevi şi studenţi. 
 
    B.3. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale: 

- Au participat la instruirile pe probleme de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe probleme 
sanitaro-antiepidemice, 
   B.4. Activitatea în perioada vacanţelor şcolare : 
  - Pe perioada vacanţelor şcolare, au efectuat următoarele activităţi: 

-Definitivat interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale 
şcolare, completat adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a*), a XII-a şi ultimul an 
al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnat în fişele medicale ale elevilor vaccinările efectuate. 

-Participat la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de 
specialitate. 
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Din punct de vedere organizatoric la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară ÎN ANUL 2017 
s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 
 S-au pregătit documentaţiile tehnice de specialitate necesare dotării sanitare şi tehnice a cabinetelor în 

vederea desfăşurării optime a activităţilor de asistenţă medicală ; 
 S-au întocmit şi transmis Serviciului Buget anual propunerea privind bugetul pe anul următor 

(cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu 
calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale, întocmind în acest sens 
referate privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate; 

 S-a întocmit şi comunicat propunerea privind programul anual şi multianual de investiţii către 
Serviciul Investiţii; întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor; 

 Întocmit propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea angajării 
cheltuielilor bugetare, colaborând, cu Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli 
asigurând contabilitatea de angajament; 

 
4. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018: 

 
Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 
o Asistenţă medicală şcolară a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor; 

 
 
 

     
 
 
 


