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Nr. 454/ 20.01.2022

ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA, cu sediul în comuna Scrioaștea str.
Principală nr. 103, judeţul Teleorman, în conformitate cu prevederile art.7 din H.G.R.
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare și prevederile H.G. nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, cu
modificările și completările ulterioare,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent medical
comunitar, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară și
Asistență Socială.
Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Scrioaștea, calendarul de
desfăşurare fiind următorul:
a) data şi ora limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs: 07
februarie 2022, ora 16,00;
b) selecţia dosarelor de înscriere la concurs, va avea loc în data de 09 februarie 2022;
c) proba scrisă, se va susţine în data de 17.02.2022 ora 10,00;
d) proba practică se va susține în data de 21.02.2022, ora 10,00;
e) interviul, se va susţine în data de 23.02.2022 ora 10,00.
f) rezultatele pentru fiecare probă se aduc la cunoştinţă publică în termen de maxim o
zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe
Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, după cum urmează :
1. Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. Are capacitate deplină de exercițiu;
5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime, sau alte condiții specifice
potrivit postului scos la concurs;
7. Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea".
Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală
vacantă de asistent medical, grad profesional debutant - Compartiment Autoritate Tutelară și
Asistență Socială, conform art.17 alin.4) din H.G. nr.324/2019 și art.12 lit.d) din O.U.G.
nr.144/2008 sunt următoarele :
- Absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în
specializarea „asistență medicală“;
- Cunoștințe de operare pe calculator : nivel minim;
- Nu se solicită vechime.
Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii,
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere** că nu are antecedente penale
care să- facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală* care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - model europass;
h) certificat de căsătorie (după caz).
i) certificat de membru și aviz anual eliberat de Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
j) adeverința de participare la concurs eliberată de Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
*Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
**În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copiile documentelor sunt însoțite de documentele originale pentru a fi certificate
„conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia de concurs cuprinde:
1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ (art.538 - art.579), cu modificările și
completările ulterioare ;
2. Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare: Titlul I Sănătatea Publică (Cap I și Cap II) și Titlul III Asistență medicală
primară (Cap IV), cu modificările și completările ulterioare;
3. O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
4. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al
asistentului medical din România, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și
completările ulterioare;
6. H.G. nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistența medicală comunitară;
7. Ordin nr. 725 /2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile
care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii
COVID – 19 ;
8. Ordinul M.S. nr 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității
procedurilor de curățare și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile
recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele
de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficientei acestuia;
9. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a
infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
10. Probleme de nutriție, creștere și dezvoltare la copil - Ghid preventiv- INSP vol.6/2016;
11. Ordinul nr. 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale.

Tematica de concurs este următoarea:
1. Asigurarea sănătății populației în sistemul de sănătate publică, programele de sănătate și
serviciile acordate în asistența medicală primară;
2. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist și asistent medical;
3. Consimțământul pacientului privind intevenția medicală și secretul profesional;
4. Obiectivele, activitățile și beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară;
5. Organizarea și funcționarea activității de asistență medicală comunitară;
6. Sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu ca urmare a
măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19;
7. Proceduri recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în functie de nivelul de risc;
8. Măsuri standard obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței
medicale;
9. Alimentația sugarului și a copilului mic și conduita în tulburările de creștere și dezvoltare
la copii;
10. Definiții. Ambalarea și stocarea temporară a deșurilor rezultate din activități medicale.

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
JUDEȚUL TELEORMAN
FIŞA POSTULUI
Nr. 11
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL :
Denumirea postului : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, GRAD PROFESIONAL
DEBUTANT
Nivelul postului: funcţie de execuţie
Scopul principal al postului : ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
Studii de specialitate : Absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ
universitar în specializarea „asistență medicală“;
Perfecţionări (specializări) : Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) : cunoştinţe de operare pe
calculator ( Windows, Word, Excel ) – nivel mediu
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) : nu este cazul .
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : grad ridicat de iniţiativă şi creativitate, aptitudinea de a
desfăşura activităţi complexe, grad ridicat de autonomie în acţiune, capacitate mare de atenţie,
capacitate de analiză şi sinteză – grad ridicat, capacitate de lucru în echipă şi independent,
promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, păstrarea
confidenţialităţii, corectitudine, fidelitate, abilităţi de comunicare şi preocuparea pentru ridicarea
nivelului profesional individual.
Cerinţe specifice (ex. călătorii frecvente, delegări, detaşări) : program flexibil, deplasări în teren,
delegări, etc .
Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) : - .
ATRIBUȚII :
1. Conform H.G.nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară:
a) realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al
determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc
medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
b) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora
pe listele medicilor de familie;
c) semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi
social care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează
accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare,
conform competenţelor profesionale;
d) participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de
sănătate, precum şi la implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale
pe teritoriul colectivităţii locale, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere
medical, social sau economic;
e) furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile
sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri
vulnerabile, în limita competenţelor profesionale;

f) furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor
comunităţii, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita
competentelor profesionale;
g) informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea
unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru
promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a
sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru
aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;
h) administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei
medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor
medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor
prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita competenţelor
profesionale;
i) anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, respectiv Serviciul
de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o
stare medicală de urgenţă;
j) identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă
specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la
medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate;
k) supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale - TBC, prematuri, anemici,
boli rare etc. - şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita
competenţelor profesionale;
l) realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor
profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii, în
termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
m) supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea
tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;
n) pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz
organizat de centrele de sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei
terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice din aria
administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra serviciilor
medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii;
notifică imediat serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în
care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la
tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de
sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;
o) identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de
abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei
medicale comunitare;
p) participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
q) în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale
şcolare efectuează triajul epidemiologic în unităţile şcolare la solicitarea direcţiilor de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în limita competenţelor profesionale;
r) identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi
participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a
serviciilor de sănătate;
s) întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente
necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor desfăşurate;

ş) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de
raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line
AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al
beneficiarilor;
t) desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi
profesionişti din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau
mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale
persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este
cazul;
ţ) participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare
integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi
coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de
acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului asupra
beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;
u) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale,
pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor
vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social;
v) realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice
ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita
competenţelor profesionale.
2. Pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României,
personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară va desfășura și alte activități
specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, care se află în izolare la domiciliu, după cum
urmează:
a) verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu,
prin efectuarea vizitelor la domiciliu;
b) monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu
sunt înscrise la un medic de familie;
c) identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului
epidemiolog din cadrul direcției de sănătate publică județeana/a municipiului București;
d) distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medicosociale;
e) supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure;
f) distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului;
g) deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale;
h) verificarea în teren, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului
București, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au întors din străinătate și care nu
au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea
datelor corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică
județene/a municipiului București;
i) informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind
conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum
și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în conformitate cu
recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică;
j) transmiterea către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, prin
utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a declarațiilor pe propria
răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar.
Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:
a) nivel economic sub pragul sărăciei;

b) șomaj;
c) nivel de educație scăzut;
d) dizabilitate;
e) boli cronice;
f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;
g) graviditate;
h) vârsta a treia;
i) vârstă sub 18 ani;
j) fac parte din familii monoparentale;
k) risc de excluziune socială;
l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul
comunității.
3. Atribuții și Responsabilități privind respectarea :
- normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidențialității în exercitarea
profesiei;
- actelor și hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională și limitele de
competență;
- îmbunătățirii nivelului cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de
educație continue ;
- întocmirii evidenței și completării documentelor utilizate în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu și alte asemenea documente.
4. Alte atribuții și responsabilități :
a) Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
cu Consiliul Local, pentru îndeplinirea corespunzătoare și la timp a sarcinilor ce-i revin;
b) Identifică problemele, necesitățile și constrângerile care afectează comunitatea locală;
c) Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specific domeniului de activitate;
d) Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea modului de
realizare a acestora;
e) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios
a îndatoririlor de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
f) Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, din funcţia pe care o deţine,
precum şi a atribuţiilor ce-i sunt delegate;
g) Are obligația să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, confidențialitatea datelor cu
caracter personal, confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților ,în condiţiile legii;
h) Este obligat să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau
documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei ;
i) Prezintă la solicitarea primarului, rapoarte și informări cu privire la activitatea desfășurată;
j) Îndeplineşte orice alte atribuții încredințate de conducerea instituţiei.
k) Răspunde de soluţionarea operativă a lucrărilor repartizate cu respectarea termenelor legale
sau a celor dispuse de superiorii ierarhici, după caz;
l) Execută în condiţiile legii şi alte dispoziţii scrise sau verbale trasate de conducerea
instituţiei;
m) Răspunde de păstrarea secretului de stat şi de serviciu şi de confidenţialitatea datelor din
activitatea proprie;
n) Are obligaţia cunoaşterii, însuşirii şi aplicării întocmai a legislaţiei generale şi specifice
legată de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea;

o) Are obligaţia perfecţionării şi îmbunătăţirii continue a pregătirii şi cunoştinţelor
profesionale prin: studiu individual, însuşirea de noi cunoştinţe şi competenţe, schimb de experienţă,
participarea la cursuri şi seminarii organizate în domeniul specific de activitate, etc.;
p) Are obligaţia însuşirii şi respectării tuturor normelor de conduită profesională cuprinse în
dispoziţii legale şi regulamente interne, răspunzând potrivit legii pentru încălcarea acestora.
r) Are obligația însuşirii cu stricteţe a prevederilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi a situaţiilor de urgenţă cuprinse în următoarele acte normative:
- prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă cu modificările și
completările ulterioare ;
- prevederile H.G. nr.1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările si
completările ulterioare ;
- prevederile Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă cu modificările și completările ulterioare
s) Are obligația să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea
profesională, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului şi a superiorilor ierarhici,
astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană,
cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
ș) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prezentate mai sus, are următoarele
obligaţii:
a) să utilizeze corect instrumentele, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace aferente desfășurării activității ;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive ;
d) să comunice imediat angajatorului şi lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi angajatorului accidentele suferite
de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă si
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, in domeniul sau de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari şi inspectorii
pentu prevenirea situaţiilor de urgenţă.

IDENTIFICAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
1. Denumire : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
2. Grad profesional : Debutant
3. Nivelul studiilor : Absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar
în specializarea „asistență medicală“
SFERA RELAȚIONARĂ A TITULARULUI POSTULUI
1.Sfera relaționară internă :
a) Relații ierarhice :
- subordonat față de : PRIMAR, VICEPRIMAR, SECRETAR.
- superior pentru : __-- __ ;
b) Relații funcționale : se rezumă interacțiunea activității sale prin sarcinile de serviciu, cu toate
compartimentele din instituție ;
c) Relatii de control : __-- __ ;
d) Relatii de reprezentare : __-- __ ;
2.Sfera relațională externă :
a) cu autorități și instituții publice : D.S.P. Teleorman, OAMGMAMR Filiala Teleorman C.M.I. de
pe raza UAT Scrioaștea, alte instituții profesionale similare ;
b) cu organizații international : __-- __ ;
c) cu persoane juridice private : __-- __ ;
3.Limite de competență : conform fișei postului și atribuțiilor de serviciu;
4.Delegare de atribuții și competență : date prin dispoziții .
Întocmit de :
1. Numele si prenumele : CERNEA ELENA
2. Funcția publică de conducere : SECRETAR GENERAL AL UAT
3. Semnătura :______________
4. Data întocmirii : _____________
Luat la cunoștință de către ocupantul postului
1. Numele si prenumele : _______________
2. Semnătura : ______________
3. Data : ________________

Am primit 1 (un) exemplar :
Ocupantul postului
1. Numele si prenumele : _______________
2. Semnătura : ______________
3. Data : ________________

Relaţii suplimentare la sediul : Primăriei Comunei Scrioaștea
Telefon: 0247 459406

E-mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
Persoana de contact – Rusu Cameliu – secretar comisie

P R I M A R,
Anghel Alexandru

