ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea doamnei Aurelia CHIRILUŞ, în funcţia
contractuală de execuţie de asistent medical comunitar - Asistent
medical principal V - Serviciul public comunitar de asistenţă socială
din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei
Dorna-Arini, Judeţul Suceava
7

9

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- propunerea de numire a candidatului declarat promovat, formulată de Biroul buget local,
resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul Aparatului permanent de lucru
al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 3092 din 21.03.2017;
Luând în considerare prevederile:
Art. 41 din Hotărârea Guvernului României 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,
art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare
art. 82, art. 83 lit. „g” din Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 22 alin. (4) şi alin. (7), art. 221 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea 53/2014;
punctul 31 anexa a.4. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 20/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c” şi „d” , alin. (4) lit. „a” , alin. (5) lit. „e” , art. 66, art.
68 alin. (1) şi ale art 115, alin. (1), lit.”a” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

DISPUN:
Art.1 (1) - începând cu data de 01 aprilie 2017, doamna

Aurelia CHIRILUŞ, se
pe durată determinată, în funcţia contractuală de execuţie de asistent medical
comunitar - Asistent medical principal V - Serviciul public comunitar de asistenţă socială din
cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava.
(2)
în aplicarea prevederilor art. 221 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernulu
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea 53/2014, durata de exercitare a funcţiei contractuale de execuţie
de asistent medical comunitar - Asistent medical principal V - Serviciul public comunitar de
asistenţă socială din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului Comunei Dorna-Arini,
promovează,

Judeţul Suceava de către doamna Aurelia CHIRILUŞ este până la împlinirea de aceasta a vârstei
de 65 ani.
(3) - Se stabileşte salariul lunar de încadrare al doamnei Aurelia CHIRILUŞ - asistent
medical comunitar - Asistent medical principal V - în cuantum de 2505 lei lunar, pentru un

timp de lucru de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 166,00 ore, în medie, pe lună.
(4) - Se aprobă fişa postului de asistent medical comunitar - Asistent medical principal V Serviciul public comunitar de asistenţă socială din cadrul Aparatului permanent de lucru al
Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, conform anexei la prezenta dispoziţie.
(5) - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 - Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la
data luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a
acesteia.
(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava.
(3) Primarul Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, soluţionaează contestaţiile depuse,
în termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.
(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de la:
a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării
termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ emis în
soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
(5)
Pentru motive temeinice, cererea la instant competentă poate fi introdusă şi peste termenul
prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la
cunoştinţă sau data introducerii cererii, după caz.
Art. 3 - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din
cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava va
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea
acestei dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul
Suceava pentru control şi legalitate.

A>
SECRET,
Gabriel

DORNA ARINI, 30 martie 2017
Nr. 64
Amn luat la cunoştinţă despre prevederile Dispoziţiei nr. 64/20
64/2017
a Primarului

C om unei Dnrna-fttini

Judeţul Suceava astăzi

Aurelia CHIRILUŞ

Anexa
La Dispoziţia nr. 64/2017

Data aprobării:

30.03.2017

FIŞA POSTULUI
NR. CRT.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL
asistent medical comunitar - Asistent
DENUMIREA POSTULUI
medical principal V

1

NIVELUL POSTULUI

2.

CONTRACTUAL, DE EXECUŢIE

Asistenţă medicală
3.

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI2)
Postliceale sanitare

1.

STUDII DE SPECIALITATE

2.

PERFECŢIONĂRI(SPECIALIZĂRI)

3.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE
CALCULATOR (NECESITATE Şl NIVEL)

4.

LIMBI STRĂINE3» (NECESITATE Şl NIVEL DE
CUNOAŞTERE)4»

5.
ABILITĂŢI, CALITĂŢI Şl APTITUDINI
NECESARE

6.

CERINŢE SPECIFICE5»

7.

COMPETENŢĂ MANAGERIALĂ (CUNOŞTINŢE
DE MANAGEMENT, CALITĂŢI Şl APTITUDINI
MANAGERIALE)

Cunoştinţe de operare - nivel minim
cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de
circulaţie internaţională constituie un avantaj
grad ridicat de iniţiativă şi creativitate, aptitudinea de a desfăş
ura 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 şl preocuparea pentru
ridicarea nivelului profesional individual

disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite
condiţii, program flexibil, deplasări în teren, delegări, etc

-

ATRIBUŢIILE POSTULUI6'
1.

Atribuţii

*)

- identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunităţii;
- determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei de risc ;
- culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea ;
- stimularea de acţiuni destinate protejării sănătăţii;
- identificarea , urmărirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social in colaborate
cu mediul in d iv id u a l, p e n tr u a s ig u ra re a in familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;

- efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând masurile necesare de protecţie a sănătăţii
mamei si nou-născutului;
- colaborarea cu asistentul social din cadrul Aparatului permanent de lucru al Primarului comunei Dom aArini si din alte structuri precum si cu cadrele didactice de la şcoala din comună pentru prevenirea
abandonului in cazul unei probleme sociale ;
- supravegherea in mod activ a stării de sănătate a sugarului si a copilului mic ;
- promovarea necesităţii de alăptare şi a practicilor corecte de nutriţie ;
- participarea, in echipa, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul com unei;
- vaccinări, program de screening populaţional, implementarea programelor naţionale de
sănătate ;
- participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
- îndrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul periodic ;
-informarea medicului de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile constatate
cu ocazia activităţilor in teren ;
- efectuarea vizitelor la domiciliul sugarilor cu risc medico-social trataţi la domiciliu si urmărirea
aplicării masurilor terapeutice recomandate de medic ;
- urmărirea si supravegherea in mod activ a copiilor din evidenta speciala (TBC,HIVSIDA, prematuri, anemici etc.);
identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie şi implicarea in activitatea de
înscriere a acestora;
- urmărirea şi supravegherea activa a nou-născuţilor ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie;
- organizarea de activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii populaţionale ;
- colaborarea cu ONG-uri si cu alte instituţii pentru realizarea programelor care se adresează
unor
grupuri-ţinta
(vârstnici,alcoolic,consumatori
de
droguri, persoane cu tulburări mintale şi de
comportament), în conformitate cu strategia naţională ;
urmărirea identificării persoanelor de vârsta fertilă, desfăşurarea activităţilor de informare
specifice domeniilor de planificare familială şi contracepţie ;
- identificarea cazurilor de violenta domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap,
a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile ;
- efectuarea activităţilor de educaţie pentru sănătate in vederea adoptării unui stil de viată sănătos.

(2) Responsabilităţi privind respectarea :
- normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei;
- actelor si hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesionala şi limitele de competenţă ;
îmbunătăţirii nivelului cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de
educaţie continuă;
- întocmirii evidenţei şi completării documentelor utilizate in exercitarea atribuţiilor de serviciu,
respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu şi alte asemenea documente,
îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii date în competenţa sa potrivit dispoziţiiilor legale.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
1.
2.
3.
4.

DENUMIRE
CLASA
GRADUL PROFESIONAL71
VECHIMEA IN SPECIALITATE NECESARA

Consilier
I
debutant

SFERA RELAŢIONALA A TITULARULUI POSTULUI
1.

SFERA RELAŢIONALA INTERNA

a) Relaţii ierarhice
Subordonat faţă de:
superior pentru:
b) Relaţii funcţionale

PRIMARUL, VICEPRIMARUL, SECRETARUL COMUNEI

Nu este cazul
Colaborează cu personalul din administraţia publică locală şi
din instltutille/servlciile de interes local
Nu este cazul
Reprezintă instituţia potrivit atribuţiilor date de primarul

c) Relaţii de control
d) Relaţii de reprezentare

comunei
2.

SFERA RELAŢIONALA EXTERNA

a) cu autorităţi şi instituţii publice

Potrivit împuternicirii/delegării date de primarul
comunei

b) cu organizaţii internaţionale

Nu este cazul

c) cu persoane juridice private

Potrivit împuternicirii/delegării date de primarul
comunei

LIMITE DE COMPETENŢĂ8»
DELEGAREA DE ATRIBUŢII Şl COMPETENŢĂ

Potrivit împuternicirii/delegării date de primarul
comunei
Potrivit delegării date de primarul comunâi

_

i

________: r

i

ÎNTOCMIT DE9>:

:

-zrn ~-------------

/ 7
Gabriel BIRGAOÂNÜÏ
SECRETARUL COMUKII

1.
2.
3.

PRENUMELE Şl NUMELE
FUNCŢIA PUBLICA DE CONDUCERE
SEMNĂTURA

4.

DATA ÎNTOCMIRII

1.
2.

LUAT LA CUNOŞTINŢA DE OCUPANTUL POSTULUI
PRENUMELE Şl NUMELE
Chiriluş Aurelia SEMNÀTURA

15.03.2017

DATA

w:
Ul

-

CONTRASEMNEAZĂ10*
1.
2.
3.
4.

PRENUMELE Şl NUMELE
FUNCŢIA
SEMNĂTURĂ
DATA

Anton-Spiridon MAZÀRE
VICEPRIMÁRUÍ_COMUNEI
________ ____________ f/t.

___________________________

NOTĂ: 1>Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către prim arul
comunei şi se va ştampila in mod obligatoriu.
2>Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau
instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
3)Dacă este cazul.
4>Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „ citit", „scris" şi „vorbit", după cum urmează: „cunoştinţe de bază”,
„nivel mediu", „nivel avansat".
51De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit in anumite
condiţii.
61Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, in concordanţă cu
specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
7>Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
9>Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care ii revin.
a,Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
10)Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la ar. 118 alin. (2) din hotărâre.

