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RAPORT DE ACTIVITATE 

Pe anul 2020 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 

 
 
1.STRUCTURA : 
Serviciul Public Asistență Medicală Școlară este un serviciu public fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființat la data de  01.07.2009  prin HCL  
nr.329/2009 şi 365/2009. Organigrama serviciului public a fost aprobata prin HCL nr.34/2014, 
statul de functii  a fost modificat si aprobat prin HCL nr.347/2019 , iar regulamentul de organizare 
si functionare prin HCL 416/2009. 
 
2.COMPONENTA SERVICIULUI : 
Serviciul Public Asistență Medicală Școlară este condus de Ciprian Trocan în calitate de director și  
are în componență următoarele compartimente funcționale, potrivit structurii organizatorice 
aprobate prin HCL nr.34/2009: 
- Compartimentul Financiar –Contabil-Administrativ - cu 6 posturi aprobate din care 4 posturi 
ocupate ; 
- Compartimentul Asistență Medicală Școlară sau Preșcolară - cu 142 posturi aprobate  din care  
103 posturi ocupate; 
- Compartimentul Asistentă Medicală pentru Studenți - cu 26 posturi aprobate din care 8 posturi 
ocupate; 
- Centrul Stomatologic pentru Şcolari şi Preşcolari -cu 32 posturi aprobate din care  13 posturi 
ocupate; 
- Centrul Stomatologic pentru Studenți - cu  16 posturi aprobate  din care 8 posturi ocupate. 



 
Situația posturi aprobate versus posturi ocupate în cadrul  

Serviciului Public Asistență Medicală Școlară   
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3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚA 
MEDICALA ȘCOLARĂ  
 
3.1 Obiect de activitate 
 Asistenţa medicală şcolară reprezintă ansamblul activităţilor de medicină preventivă şi 
curativă care se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ  de pe raza municipiului Timișora.Prin 
urmare, obiectul principal de activitate al Serviciului Public de Asistentă Medicală Școlară este 
asigurarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice în unităţile de învăţământ de stat 
și particulare autorizate/acreditate.  

Obiectivul principal al activităţilor de medicină şcolară este de a asigura o dezvoltare 
psihosomatică armonioasă a preşcolarilor, şcolarilor şi studenţilor prin aplicarea metodelor de 
prevenţie adecvate.  

Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada 
în care aceştia se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină 
dentară din grădiniţe şi şcoli. 
 Așa cum știm cu toții, anul 2020 a fost însă un an diferit, în care prioritatea noastră, a 
tuturor,  a devenit lupta cu COVID-19. Sistemul sanitar a trebuit să se adapteze din mers acestei noi 
provocări de proporții mondiale și a necesitat ajutorul de specialitate al cadrelor medicale din cadrul 
ramurii de asistență medicală școlară. Reacția rapidă la criză a fost de o importanță capitală, motiv 
pentru care toți factorii responsabili s-au mobilizat în termen scurt de la declararea panemiei 
COVID-19 de către Organizația Mondială a Sănătății și s-a încercat acoperirea necesarului de 
personal din sistem cu personalul medico-sanitar calificat existent în cadrul cabinetelor medicale 
din unitățile de învățământ.   
 Reînceperea școlii în contextul pandemic actual a însemnat o altă provocare pentru Serviciul 
Public Asistență Medicală Școlară, făcându-se eforturi suplimentare pentru limitarea expunerii și 
diminuarea riscului de infecție a copiilor . 

Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 
particulare autorizate/acreditate urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre 
categoriile de beneficiari: 

 
Categorii de 
beneficiari 

Obiective specifice 

   Preşcolari: 
 

a) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea 
stării de sănătate; 

b) depistarea diverselor deficienţe sau boli psihofizice, organice, 
senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, şi aplicarea precoce 
a tratamentelor recuperatoare medicale şi educative, în vederea 
integrării viitoare în unităţi de învăţământ; 

c) consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor în vârstă de 6-7 
ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, şi îndrumarea spre 
învăţământul special (pentru deficienţii mintal, senzorial şi motor); 

d) formarea unor deprinderi şi abilităţi de viaţă sănătoasă; 
e) diminuarea riscului de infecţie a copiilor  si limitarea contagiunii 

SARSCoV2 
Elevi a) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi 

aprecierea stării de sănătate; 
b) depistare precoce a bolilor:depistarea tulburărilor în dezvoltarea 
fizică şi neuropsihică;  depistarea deficienţelor şi/sau a bolilor specifice 
vârstei; 
c) depistare precoce a factorilor şi comportamentelor cu risc ( factori 
nutriţionali; alcool; tutun; droguri, inclusiv etnobotanice; boli cu 
transmitere sexuală; sedentarism; violenţă; alţi factori de risc) 



d) orientarea şcolară şi profesională în funcţie de starea de sănătate 
individuală; 
e) formarea unui stil de viaţă sănătos 
f) diminuarea riscului de infecţie a elevilor si limitarea contagiunii 
SARSCoV2 

Studenți a)  evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi 
aprecierea stării de sănătate; 
b)  depistarea precoce a bolilor ; 
c)  depistare precoce a factorilor şi comportamentelor cu risc ; 
d)  dispensarizarea  studenţilor din toţi anii universitari cu probleme 
de sănătate, aflaţi în evidenta specială, în scop recuperator. 
e) diminuarea riscului de infecţie a studenților  si limitarea 
contagiunii SARSCoV2 

 
 
3.2 Categorii profesionale 
 
 Asistenţa medicală şi stomatologică din cabinetele medicale este asigurată de următoarele 
categorii profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali. 
Situatia posturilor ocupate pe diferitele categorii profesionale din cadrul Serviciului Public 
Asistență Medicală Școlară, se prezină astfel: 
 
 

Categorie profesională 

Numar 
posturi 

ocupate 
medici din cabinetele medicale școlare (grădinițe și școli)  24 
medici din cabinetele medicale studențești 7 
 medici din cabintele stomatologice școlare urban 7 
 medici din cabintele stomatologice studențești 5 
 asistenți medicali din cabinetele medicale școlare (grădinițe și 
școli) 79 
 asistenți medicali din cabinetele medicale studențești 1 
 asistenți medicali din cabinetele stomatologice școlare urban 6 
 asistenți medicali din cabinetele stomatologice studențești 3 
 



 

 
 
 
3.3 Normarea personalului medico-sanitar 
 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 , categoria unității de învățământ și tipul de serviciu 
prestat, astfel: 

3.3.1 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale preșcolare și școlare 
I. Grădiniţe: 

a)grădiniţe cu program normal - 100 de preşcolari (5 grupe): 
o 1/2 normă post asistent medical; 
o  1/4 normă post medic; 

b)grădiniţe cu program prelungit: 
– grădiniţe cu mai puţin de 100 de preşcolari (1-5 grupe): 

o  un post asistent medical; 
o  1/4 normă post medic; 

– grădiniţe cu mai mult de 100 de preşcolari: 
o  două posturi asistent medical (asigurare două ture); 
o 1/4 normă post medic;
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c)grădiniţele cu program săptămânal: 
– grădiniţe cu mai puţin de 60 de preşcolari: 

o 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă 
medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a); 

o 1/4 normă post medic; 
– grădiniţe cu mai mult de 60 de preşcolari: 

o  4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, 
asistentă medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a); 

o  1/4 normă post medic. 
II. Şcoli: 

Normare medici 
a) şcolile cu mai puţin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic; 
b) şcolile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic; 
c) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic; 

Normare asistenti medicali 
d) şcolile cu mai puţin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical; 
e) şcolile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical; 
f) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent 

medical/tură); 
3.3.2 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale studentesti  

a)unităţi de învăţământ superior cu mai mult de 3.000 de studenţi - o normă post medic; 
b)unităţi de învăţământ superior cu mai mult de 1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală; 

3.3.3 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale dentare 
I. Şcoli: 

- şcoli cu 1.000-1.500 de elevi: – o normă post medic dentist; 
   - şcoli cu 1.000-1.500 de elevi  :- o normă post asistentă medicală de medicină dentară. 
II. Unităţi de învăţământ superior: 

a) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post medic dentist; 
b) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală de 

medicină dentară. 
 
 
4.SINTEZA ACTIVITAȚII  DERULATE PE  PARCURSUL ANULUI 2020 : 
 

 
4.1 Activitatea de examinarea a stării de sănătate 

 
 În cursul anului 2020, în perioada în care copiii au fost prezenți fizic la școală, medicii din  
cadrul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară Timișoara au efectuat consultații medicale de 
specialitate și tratamente medicale, asigurând examinarea de sănătate a preșcolarilor, elevilor și 
studenților care învață în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Timișoara. Toate acestea 
concurând la îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor,  prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea 
precoce a unor afecțiuni, deficiențe sau factori de risc, prin inițierea rapidă a acțiunilor necesare ori 
a măsurilor adecvate de educație pentru sănătate. 
 
 4.2 Activitatea de diminuarea riscului de infecţie  si limitarea contagiunii SARSCoV2 în 
unitățile de învățămât 

Redeschiderea şcolilor a necesitat un efort suplimentar pentru cadrele medicale din cadrul 
Serviciului Asistență Medicală Școlară pentru asigurarea condițiilor optime pentru procesul 
educațional și pentru implementare a măsurilor dispuse de Ministerul Sănătății prin ghidul aprobat 
prin Ordinul 5487/1494/2020  cu scopul final de diminuare a riscului de infecţie a copiilor și 
cadrelor medicale în școli. Acestea  au vizat în principal : 



 
4.2.1 Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind 
măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV2 

Personalul medico-sanitar din cadrul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară a 
efectuat instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi 
pentru implementarea normelor sanitare şi a furnizat informaţii privind: elemente generale 
despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe 
mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a 
măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare. 

Cadrele didactice au  avut obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar în cazul în care 
elevii au prezentat în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, 
tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, 
mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea 
aplicării protocolului de izolare. 
 

4.2.2 Asigurarea  condițiilor pentru derularea optimă a activităților didactive  
Personalul medico-sanitar din cadrul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară a 

colaborat în permanență cu conducerea unităților de învățământ pentru a  se implementa 
normelor sanitare speciale privind organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice, 
respectiv: organizarea circuitelor în interiorul şcolii, organizarea sălilor de clasă, grupurilor 
sanitare, cantinei și/sau internatului , organizarea activităţilor sportive, realizarea măsurilor 
de protecție individuală și măsurilor igienico-sanitare în unitatea de învăţământ și , 
respectiv, întocmirea și aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie. 

 
4.2.3 Triajul epidemiologic  

Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor s-a efectuat conform prevederilor 
legale în vigoare, conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
şi al ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului 
ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi 
studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul medical a fost echipat 
conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de 
protecţie/vizieră, mască de protecţie, mănuşi de unică folosinţă. 

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat 
de la şcoală s-a realizat în baza unei adeverinţe medicale în  care era precizat diagnosticul, 
adeverințele fiind centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar  pentru asigurarea 
monitorizării eficiente a stării de sănătate a colectivităților școlare. 

Totodată, la fiecare reluare a cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, 
personalul medico-sanitar care are în arondare unitatea de învăţământ  a realizat un triaj 
epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 

 
4.3  Activitatea  privind  prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Odată cu apariția virusului SARSCoV2,  au început să fie tot mai vizibile minusurile 
sistemului sanitar, pe de o parte și  insuficiența personalului de specialitate din spitalele declarate 
COVID de către Ministerul Sănătății și din Direcțiile județene de Sănătate Publică, pe de altă parte. 
Având în vedere dinamica evoluției situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2,  municipalitatea împreună cu celelalte autorități locale și centrale de 
specialitate  au conlucrat pentru adoptarea unor noi măsuri care să permită  gestionarea eficientă  cu 



mijloace și personal adecvat .În acest sens, de la declararea pandemiei de COVID-19,   130 de cadre 
medicale  din cadrul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară a fost detașat pentru a ajuta 
sistemul sanitar, astfel :  

 în cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Timiș  pentru  realizarea de  anchete 
epidemiologice și   asigurarea informațiilor în sistemul Call Center ; 

 în cadrul Ispectoratului de Situații de Urgență pentru asigurarea liniei de call center și 
recoltare de analize medicale; 

 în cadrul  Serviciului de Ambulanță  Timiș pentru recoltări și asigurarea informațiilor în 
sistemul Call Center ; 

 
 

4.4  Activitatea privind vaccinarea împotriva COVID-19  

Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr.1031/2020 stabilește în principal  următoarele elemente-cheie: principiile generale privind 
organizarea vaccinării împotriva COVID-19 în România;  etapele vaccinării împotriva COVID-19 
în România;  rețeaua de stocare și distribuție și  monitorizarea acoperirii vaccinale, a siguranței și 
eficacității. Serviciul Public Asistență Medicală Școlară este implicat în vaccinarea populației din 
municipiul Timișoara atât prin organizarea unui centru de vaccinare in cadrul Centrului 
Stomatologic pentru Elevi , cât și prin punerea la dispoziție a personalului medico-sanitar  necesar 
în acest sens. 

 

4.5 Cadrul legal aplicabil 
 
În cursul anului 2020, Serviciul Public de Asistență Medicală Scolară a pus în aplicare urmatoarele 
acte legislative : 

 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 

 Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

 Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, 

 Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  aprobată cu 
modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviințarea 
stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea 
stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, 

 Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

 Hotărârea Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, 

 Hotărârea Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea 



măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, 

 Hotărârea Guvernului nr. 782/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, 

 Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, cu modificările și completările ulterioareprivind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 

 Hotărârea Guvernului nr. 967/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19,  

 Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

 Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență emise in contextul pandemiei de 
COVID-19, 

 Hotărârile Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş, emise in contextul pandemiei de 
COVID-19, 

 Hotărârea Guvernului nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împortiva COVID-
19 în România;  

 Ordinul Comun al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  si Ministerului 
Sănătăţii Nr. 5.298/1.668/2011 privind 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; 

 Ordinul 653/25.09.2001  - privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, 
 Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii;  
 Ordinul nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli 

de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a 
cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de 
medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, 

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările ulterioare, 

 O.U.G. 162/2008 – privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 

 HG nr. 56/2009  - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. 162/2008 – 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 

 Codul de deontologie medicală - al Colegiului Medicilor din România;  
 Codul de etică şi deontologie - al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 

medical din România;  
 Codul deontologic al medicului dentist;  
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4.6 Principalele atributii ale personalului Serviciului Public Asistență Medicală Școlară 

  ATRIBUTIILE MEDICULUI SCOLAR / MEDICULUI ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL
Tipul de servicii Atribuţii specifice Atribuţii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi

Identificarea şi managementul 
riscurilor pentru sănătatea 
colectivităţii 

a) Semnalează directorului şcolii şi instituţiilor publice cu 
atribuţii de control 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 nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor 
directorului unităţii de învăţământ şi comunităţii locale.  
c) Controlează respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de 
învăţământ, de cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ 
arondate.  
d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru 
investigaţiile  
de laborator, în vederea depistării afecţiunilor 
infectocontagioase la subiecţi şi contacţi.  
e) Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a 
procesului 
 instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie 
fizică).  
f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a preşcolarilor şi 
şcolarilor.  
g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale 
personalului didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile 
arondate, conform reglementărilor de sănătate şi securitate în 
muncă. 

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 antiepi-demice 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 ca revenirea acestora în colectivitate 
să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic 
favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce 
depăşesc 3 zile.  
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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).

Gestionarea circuitelor 
funcţionale 

a) Evaluează circuitele funcţionale şi propune toate măsurile 
pentru conformarea la standardele şi normele de igienă.  
b) Prezintă măsurile necesare directorului unităţii de 
învăţământ.  
c) Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în menţinerea 
condiţiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în 
vigoare.  
d) Verifică implementarea măsurilor propuse.

Evaluează circuitele funcţionale sub supervizarea medicului şi 
propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la 
standardele şi normele de igienă. 

Verificarea respectării 
reglementărilor de sănătate 
publică 

a) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice.  
b) Informează, în scris, directorul şcolii şi/sau reprezentanţii 
direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti în legătură cu aceste abateri.  
c) Supervizează corectarea abaterilor. 

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, 
respectiv a municipiului Bucureşti asupra acestor abateri.  
c) Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie de 
responsabilităţile stabilite de medic.
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Verificarea condiţiilor şi a 
modului de preparare şi servire 
a hranei 

a) Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe şi cantine 
şcolare.  
b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice 
pentru verificarea respectării unei alimentaţii sănătoase.  
c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar 
din grădiniţe şi cantine şcolare, în vederea prevenirii producerii 
de toxiinfecţii alimentare.  
d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a 
eventualelor nereguli constatate.  
e) Informează operativ directorul unităţii de învăţământ despre 
neregulile constate şi despre măsurile ce trebuie adoptate. 

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.

Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective

Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente 
pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar 
medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz). 

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. 
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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. 

Imunizări a) Organizează activitatea de vaccinare, în condiţii de igienă şi 
de siguranţă. 
b) Colaborează cu direcţiile de sănătate publică în vederea 
aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul naţional 
de imunizare, pe clase.  
c) Asigură lanţul de frig la nivelul unităţii de învăţământ, 
conform normelor Ministerului Sănătăţii.  
d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele 
Ministerului Sănătăţii.  
e) Informează directorul unităţii de învăţământ asupra 
resurselor necesare pentru efectuarea imunizărilor.  
f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea 
activităţii de vaccinare.  
g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare 
a părinţilor, pentru a accepta desfăşurarea imunizărilor, în 
interesul superior al copilului.  
h) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi 
de raportarea în termene a activităţii de imunizare.

a) Efectuează catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor.  
b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările 
profilactice planificate, în conformitate cu Programul naţional 
de imunizări.  
c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări 
imunizările efectuate.  
d) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea 
activităţii de imunizare a elevilor.  
e) Încurajează cadrele didactice şi părinţii să faciliteze şi, 
respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul 
superior al copilului.  
f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, 
conform reglementărilor în vigoare. 
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Triaj epidemiologic a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din 
grădiniţe şi a elevilor.  
b) Depistează, izolează şi declară orice boală 
infectocontagioasă, în funcţie de grupă.  
c) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare 
epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de 
boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor 
epidemiologi.  
d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia 
medicilor epidemiologi.  
e) Iniţiază acţiuni de dezinfecţie-dezinsecţie şi deparazitare în 
cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau 
microbiene (tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice 
acute etc.) din grădiniţe şi şcoli, conform normelor Ministerului 
Sănătăţii.  
f) Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor 
respiratorii în sezonul epidemic.  
g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanţele şcolare sau 
ori de câte ori este nevoie.  
h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele 
streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.

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. 

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Monitorizarea copiilor cu 
afecţiuni cronice 

Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de 
sănătate, aflaţi în evidenţa specială, în scop recuperator. 

Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, 
consemnând în fişe rezultatele examenelor medicale, iar în 
registrul de evidenţă specială, datele controalelor medicale.

Elaborarea raportărilor curente 
pentru sistemul informaţional 
din sănătate 

Completează împreună cu cadrele medicale medii din 
subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată 
şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţe şi şcoli. 

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.
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Evaluarea stării de sănătate a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de 
copii şi tineri arondate.  
b) Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării 
examenelor naţionale.  
c) Prezintă în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ 
arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor. 
d) Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor 
profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii, şi 
supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor 
adverse postimunizare (RAPI).  
e) Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe şi elevii - examenul 
medical de bilanţ al stării de sănătate din clasele I, a IV-a, a 
VIII-a, a XII-a/a XIII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale, 
pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică 
şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.  
f) Selecţionează, din punct de vedere medical, elevii cu 
probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolare şi 
profesionale la terminarea învăţământului gimnazial şi liceal. 
g) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la 
concursuri, olimpiade şcolare (cu excepţia celor sportive) şi în 
vacanţe, în diverse  
tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va 
menţiona  
şi patologia cronică a copilului. Pentru participările la 
evenimente  
sportive este necesar avizul medicilor specialişti de medicină 
sportivă.  
h) Vizează documentele medicale pentru obţinerea de burse 
medicale  
şcolare. 

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 sănătate a 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). 

Eliberarea documentelor 
medicale necesare 

Eliberează adeverinţe medicale la terminarea grădiniţei, şcolii 
generale, şcolii profesionale şi a liceului. 

-----

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
Acordarea de bilete de trimitere Eliberează bilete de trimitere simple. -----
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Acordarea de scutiri medicale a) Eliberează pentru elevii 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.  
b) Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare 
pentru elevii bolnavi.  
c) Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de 
educaţie fizică şcolară, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi 
sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile şcolare.

-----

Acordarea de îngrijiri pentru 
afecţiuni curente 

a) Acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din 
unităţile de învăţământ arondate medicilor, în limitele 
competenţelor.  
b) Examinează, tratează şi supraveghează medical preşcolarii şi 
elevii, inclusiv pe cei izolaţi, până la preluarea lor de către 
familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul 
specialist/de familie. 

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. 
 
 

Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
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Educaţia pentru sănătate a) Medicul, împreună cu directorul unităţii de învăţământ, 
iniţiază, desfăşoară şi colaborează la organizarea diverselor 
activităţi de educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele 
domenii:  
      (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii;  
      (ii) activitate fizică;  
      (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de 
droguri (inclusiv substanţe etnobotanice);  
      (iv) viaţa de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală 
(BTS);  
      (v) prevenirea accidentelor rutiere;  
      (vi) pregătirea pentru acţiune în caz de dezastre;  
      (vii) instruirea grupelor „Sanitarii pricepuţi“;  
      (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos.  
b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru 
sănătate.  
c) Participă la lectoratele cu părinţii ale căror teme vizează 
sănătatea copiilor.  
d) Ţine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind 
sănătatea copiilor.  
e) Organizează instruiri ale personalului didactic şi 
administrativ în probleme de sănătate a copiilor.  
f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile 
promovării sănătăţii şi ale educaţiei pentru sănătate, în rândul 
preşcolarilor şi elevilor.  
g) Participă la programe de educaţie medicală continuă, 
conform reglementărilor în vigoare.

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. 

  ATRIBUȚIILE MEDICULUI DENTIST ȘCOLAR ATRIBUȚIILE CADRULUI MEDIU DENTIST 

Tipul de servicii Atribuţii specifice Atribuţii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi

Identificarea şi managementul 
riscurilor pentru sănătatea 
colectivităţii 
 

a) Semnalează managerului şcolii şi instituţiilor publice cu 
atribuţii de control 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 nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu 
instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar 

Aplică măsurile de igienă şi antiepidemice în cadrul 
cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog. 
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pentru o bună funcţionare a cabinetului managerului şcolii şi 
comunităţii locale. 

Gestionarea circuitelor 
funcţionale 

a) Evaluează circuitele funcţionale în cabinetul propriu şi 
propune toate măsurile pentru conformarea la standardele şi 
normele de igienă. 
b) Aduce la cunoştinţă directorului unităţii de învăţământ 
măsurile necesare. 
c) Urmăreşte implementarea măsurilor propuse.

---- 

Verificarea respectării 
reglementărilor de sănătate 
publică 

a) Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi 
antiepidemice.  
b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi 
instrumentarului medical.

---- 

Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective

Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru 
aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar 
medical. 

a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente 
pentru aparatul de urgenţă, cu materiale sanitare şi cu 
instrumentar medical. 
b) Gestionează, în condiţiile legii şi în conformitate cu 
reglementările Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, 
materialele sanitare şi medicamentele din cabinetul de 
medicină dentară.  
c) Efectuează şi răspunde de sterilizarea instrumentarului.

Triaj epidemiologic --- a) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare 
epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de 
boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor şi 
la solicitarea acestora. 
 b) Participă la acţiunile de triaj epidemiologic, la solicitarea 
medicului unităţii de învăţământ.

Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
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Evaluarea stării de sănătate a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de 
învăţământ arondate.  
b) Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei 
dentare şi a afecţiunilor orodentare.  
c) Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al 
preşcolarilor şi elevilor şi trimite la specialist cazurile care 
depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar. 
d) Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor 
vicioase.  
e) Examinează parodonţiul în vederea decelării semnelor 
clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.  
f) Urmăreşte dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar 
prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.  
g) Depistează activ afecţiunile orodentare.  
h) Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul 
de sănătate orodentară care va însoţi fişa medicală a copiilor şi 
elevilor în ciclul următor.

Desfăşoară activitate de medicină preventivă împreună cu 
medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale, 
activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi 
respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe 
prevenirea cariei dentare). 

Monitorizarea copiilor cu 
afecţiuni cronice 

a) Dispensarizează afecţiunile orodentare depistate.  
b) Împreună cu specialiştii parodontologi dispensarizează elevii 
care prezintă anomalii dentomaxilare şi parodontopatii şi 
efectuează tratamentele indicate de aceştia.

---- 

Elaborarea raportărilor 
curente pentru sistemul 
informaţional din sănătate 

Raportează anual direcţiei de sănătate publică judeţene/a 
municipiul Bucureşti starea de sănătate orodentară a copiilor şi 
tinerilor din colectivităţile arondate.

Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele 
statistice curente. 

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din 

motive stomatologice, în condiţiile stabilite prin norme ale 
Ministerului Sănătăţii.

---- 

Acordarea de îngrijiri pentru 
afecţiuni curente 

a) Examinează, stabileşte diagnosticul şi efectuează tratamentul 
cariilor dentare.  
b) Urmăreşte refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor 
temporari şi permanenţi.  
c) Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică 
(extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare).  
d) Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de 
debut al bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă 
pacientul către serviciul de specialitate.  
e) Acordă primul ajutor în caz de urgenţă, în limita 
competenţelor.

a) Desfăşoară activitate de medicină curativă împreună cu 
medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia.  
b) Asigură, în limita competenţelor, primul ajutor în caz de 
urgenţă preşcolarilor şi elevilor.  
c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-
chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat. 
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Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
Educaţia pentru sănătate Efectuează educaţia preşcolarilor şi elevilor în vederea 

realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor 
dentomaxilare. 

a) Desfăşoară în colaborare cu cadrele didactice diverse 
activităţi de educaţie pentru sănătate în domeniul sănătăţii 
orodentare.  
b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru 
sănătatea elevilor.  
c) Participă la lectoratele cu părinţii pe teme privind sănătatea 
orodentară a copiilor.


