
                      A P R O B 

      Directorul IMSP AMT Botanica 

  _______________    Ion Nogai 

 

      "___"_________________ 20__ 

 

 

     Obligaţiunile de funcţie 

 
Autoritate publică: IMSP AMT Botanica 
Nume, Prenume: 

Denumirea funcţiei: Pediatru consultant 

Adresa instituţiei: 

 

Fişa postului este elaborată în conformitate cu prevederile Codului Muncii al republicii 

Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 (Monitorul oficial al RM nr.159-162 din 29.07.2003). Statutul 

Instituţiei cu modificările şi completările înscrise în registrul de stat, prevederile Legii ocrotirii 

sănătăţii nr. 411- XIII din 28 martie 1995, Contract colectiv de muncă ale instituţiei în vigoare. 

     

     Dispoziţii generale  
 1.În funcţie de medic pediatru consultant este numit un medic pediatru, cu pregătire în 

problemele organizării asistenţei medicale pediatrice 

 2.Medicul pediatru consultant este numit şi eliberat din funcţie de către directorul   IMSP 

AMT Botanica, conform legislaţiei în vigoare şi se află în subordinea nemijlocită  a managerului 

CMF. 

 3.Medicul pediatru în activitatea sa ce conduce de legislaţia în vigoare, actele normative ale 

Ministerului  Sănătăţii. 

 

     Funcţiile de bază 

 1.Medicului pediatru consultant corespunde unui nivel profesional calificat cu 

perfecţionarea permanent a cunoştinţelor în domeniu. 

 2.Contribue la implementarea metodelor diagnostice, terapeutice şi profilactice 

contemporane în acordarea asistenţei medicale copiilor. 

 3.Participă la consiliile medicale vizînd conduita copiluli bolnav în condiţii de ambulator.  

 4.Conlucrează cu specialiştii din Instituţiile Medico-Sanitare Publice municipale şi 

republicane în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale copiilor. 

 5.Acordă suport organizator metodic asistenţilor medicali în activităţile educaţionale oferite 

părinţilor întru menţinerea sănătăţii copilului (cabinetul copilului sănătos, alimentaţia copilului 

sănătos, şcoala copilului cu astm bronşic şi alergie, şcoala copilului cu disabilităţi, şcoala copilului    

cu diabet zaharat, etc). 

 6.Participă la şedinţele Comisiei instituţionale pentru analiza mortalităţii infantile şi a 

copiilor de vîrstă fragedă. 

 7.Participe la şedinţele Comisiei pentru stabilirea gradului de invaliditate la copii şi de 

trimitere pentru tratament de reabilitare în Centrele de Recuperare. 

 8.Acordă suport organizator-metodic în activitatea lucrătorilor medicali din instituţiile 

preşcolare din teritoriul prescript. 

 8.Acordă asistenţă medicală consultativă şi curativă copiilor cu maladii grave, cu dificultăţi 

diagnostice şi terapeutice, la trimiterea medicului de familie/ la solicitarea activă a părinţilor 

conform prevederilor Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

 10.Elaborează program explorativ şi terapiutic, regim general şi alimentar, măsuri de 

îngrijire şi recuperare a copiilor consultaţi. 

 11.Monitorizează respectarea standardelor de supraveghere a copiilor conform actelor 



normative aprobate.   

 12.Evaluează corectitudinea supravegherii copilului sănătos şi bolnav, inclusiv prin 

deplasare în cadrul asistenţei medicale primare în teritoriul subordonat.  

 13.Participă la luarea deciziei în spitalizarea sau posibilitatea realizării tratamentului în 

condiţii de ambulator a copiilor cu maladii grave. 

 14.Monitorizează, consultă  de comun cu medicul de familie copiii primului an de viaţă cu 

maladii de fon (anemie, malnutriţie, paratrofie, rahitizm, diateză alergică, limfatică şi metabolică, 

etc); 

 15.Monitorizează şi consultă de comun cu medicul de familie copiii cu afecţiuni cronice în 

conformitate cu Lista aprobată de Ministerul Sănătăţii; 

 16.Promovează  şi implementează Programele  Naţionale şi Instituţionale în domeniul 

ocrotirii sănătăţii copilului; 

 17.Coordonează programele de recuperare medicală şi socială a copiilor cu disabilităţi. 

  

     Drepturile medicului pediatru consultant 

 

     Medicul pediatru consultant are dreptul: 

  Să înainteze propuneri în privinţa îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. 

  Să participe la discuţii ce abordează probleme ale activităţii de bază a instituţiei unde 

activează. 

  Să acorde asistenţă consultativ-metodică medicului de familie în modificarea argumentată a 

programele explorative, terapeutice şi de recuperare a copiilor.  

  La un salariu decent, la oferirea condiţiilor de muncă satisfăcătoare, la instruire continuă şi 

acces la literatura de profil. 

  De a organiza consilii medicale a cazurilor dificile în diagnostic şi tratament, inclusiv referire 

la consultul specialiştilor din instituţiile Medico-Sanitare Publice municipale sau republicane. 

    

       Responsabilitate: 

 1.Asigură păstrarea secretului informaţional la persoanele de care a luat cunoştinţă  în 

exercitarea profesiunii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi legislaţia privind 

accesul la informaţii. 

     2. Asigură prelucrarea datelor cu caracter personal numai cu consimţământul  subiectului.  

      3.Asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal transmise, utilizându-se mijloace de 

protecţie criptografică a informaţiei. 

 

Sunt de acord şi mă oblig să respect cele menţionate. 

 

 

Semnătura ______________                          Data _________________ 

 

  

 


