
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Atribuțiile postului de asistent medical principal 

1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului 
aspectele deosebite constatate;  

2. Efectuează la ordin examenul dezvoltării fizice: somatometrie, somatoscopie, fiziometrie. 
Datele de somatrometrie se interpretează pe baza standardelor naţionale, cu consemnarea 
rezultatelor în fişe;  

3. Depistează tulburări de vedere; depistează tulburările de auzi;  
4. Participă la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de medicul şcolii la 

elevii din clasele I.IV.IX, din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, 
5. Consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţi al 

stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea 
medicului şcolii,  

6. Consemnează scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale 
de efort fizic la instruirea practică şcolară;  

7. Completează sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind 
activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi 
structurală a morbidităţii;  

8. Completează partea medicală a fişelor de tabără de odihnă ale elevilor, precum şi 
adeverinţele medicale la elevii care termină clasa a VIII-a, a XII-a şi ultimul an al şcolilor de 
ucenici şi profesionale  

9. Efectuează catagrafia elevilor supuşi vaccinărilor;  
10. Efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate 

cu programul naţional de imunizări;  
11. Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate; 
12. Efectuează triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, 

atunci când este cazul. 
13. Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli sau 

unităţi de învăţământ superior, întocmind şi fişe de focar 
14. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru 

remedierea situaţiilor deficitare constatate;  
15. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, de cazare şi 

de alimentaţie, consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducănd-le 
la cunoştinţă conducerilor unităţilor şcolare;  

16. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare 
periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în cantinele şcolare, 
controlând zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de 
funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar; 

17. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, 
al familiilor elevilor şi a cadrelor didactice;  

18. Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire de spaţiile de învăţământ, cazare şi de 
alimentaţie asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective;  

19. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin 

lecţii şi demonstraţii de prim ajutor. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20. Dacă este cazul, participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând 

aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondată. 
21. Asigură elevilor şi studenţilor acordarea primului ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează 

transportul acestora la unităţile sanitare. 
22. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada 

examenului de bacalaureat. 
23. Efectuează tratamente elevilor şi studenţilor, la indicaţia medicului. 
24. Supraveghează elevii izolaţi în infirmerie şi le efectuează acestora tratamentul indicat de 

medic. 
25. Asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele pentru elevi şi studenţi, scop în care poate 

fi detaşat temporar în aceste unităţi. 

26. Participă la instruirile pe probleme de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe probleme 

sanitaro-antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene 
 


