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FIŞA A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
- MEDIC STOMATOLOG  Specialitatea: STOMATOLOGIE
 Denumirea postului: MEDIC STOMATOLOG
Cerinţe:
- studii : SUPERIOARE
- studii specifice postului: FACULTATEA DE STOMATOLOGIE
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: medici de specialitate din alte unitati scolare, din unitati de cercetare de profil, din
unitati medicale de specialitate din sistemul Ministerului Sănătății și Familiei, diriginți, educatori.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
a) Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității
- Urmărește modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic,
practic)
- Controlează, prin sondaj, igiena dentară a preșcolarilor și școlarilor.
b) Gestionarea circuitelor funcționale
- Evaluează circuitele funcționale și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și
normele de igienă.
- prijina conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate
cu normele în vigoare
2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
a) Servicii curente
- Asigură asistența medical prin consultarea elevilor, prescrierea și aplicarea medicației, tratamentelor
sau a procedurilor impuse de cazuistică;
- Rezolvă urgențele medicale și trimite elevii în cauză spre consultație în unități medicale specializate;
- Desfășoară activitate preventivă stabilind programul acțiunilor de prevenție;
- Urmărește zilnic activitatea cadrelor medicale medii cu privire la administrarea medicamentației,
sterilizarea instrumentelor, răspunde de buna desfășurare a acestor activități;
- Vizează documentele medicale eliberate de alte unități pentru motivarea absențelor de la orele de
curs;
- Consemnează în registrul de consultații și în fișa medicală cazurile de îmbolnăviri și tratamentul
prescris;
- Urmărește gestionarea judiciosă a medicamentelor cumpărate pentru copii;
- Asigură păstrarea și folosirea adecvată a bazei materială aflate în dotarea cabinetului medical dentar;
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Păstrează o legătură strânsă cu diriginții, profesorii educatori, dezvoltând în parteneriat proiecte de
educație sanitară;
Adoptă o conduită corespunzătoare față de copilul bolnav păstrând secretul professional;
Asigură aprovizionarea cabinetului dentar cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale
sanitare și cu instrumentar medical .
Respectă timpul de lucru pentru care este retribuit conform orarului stabilit;
Cunoaște și respectă reglementările în vigoare, recomandările OMS și standardele Comunității
Europene, cu privire la îngrijirea educativă, rațională și tehnică a persoanelor bolnave și a celor
sănătoase;

III.COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
- să manifeste față de copii înțelegere, răbdare, afecțiune, exceptând în relația cu aceștia orice formă de
agresiune verbală sau corporală
- monitorizează situațiile conflictuale
IV.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale
Aplicarea cunoștiințelor, abilităților dobândite
Participă la cursuri de pregătire profesională.
Respectă obligațiile ce derivă din aplicarea prevederilor art. 89 alin. (2) și art. 96 alin. (1) din Legea nr. 272/2004,
republicată:

Art.89. - (2) Prin neglijarea copilului se înțelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane
care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei
responsabilități, fapt care pune în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială,
integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.
Art. 96. - În cazul în care abuzul sau neglijarea a fost săvârșită de către persoane care, în baza unui
raport juridic de muncă sau de altă natură, asigurau protecția, creșterea, îngrijirea sau educația copilului,
angajatorii au obligația să sesizeze de îndată organele de urmărire penală și să dispună îndepărtarea
persoanei respective de copiii aflați în grija sa.
V.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII
ŞCOLII
Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ,
Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere,însușire și respectare a regulilor sociale.
Promovarea unei atitudini active față de activitățile școlii
VI.ALTE ATRIBUŢII
- Respectarea normelorde P.S.I.;
- Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
- Respectarea R.I și a programului de lucru;
- Îndeplinirea altor sarcini repartizate în funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ.
RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea în alt mod necorespunzător atrage după sine
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
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