
Atribuțiile postului: Îndeplineşte atribuţii în scopul realizării prerogativelor de putere publică, 

stabilite conform legii, care necesită studii superioare de specialitate după cum urmează: 

 

1 verifică  legalitatea  actelor  cu  caracter  juridic, primite  spre   avizare ;   

2 avizează, la  cererea  conducerii, actele  care  pot  angaja  răspunderea  patrimonială  a  

persoanei  juridice, ( daca este cazul) precum  şi  orice  alte  acte  care  produc  efecte  

juridice; 

3 redactează  proiecte  de  contracte, regulamente, participă  la  negocierea  şi  încheierea  

contractelor  ; 

4 contribuie  prin  întreaga  activitate  la  asigurarea  respectării  legii ;  

5 semnalează  organelor  competente  cazurile  de  aplicare  neuniformă  a  actelor  

normative  şi, când  este  cazul, face  propuneri  corespunzătoare ; 

6 intocmeşte  constatări  şi  propune  luarea  măsurilor  necesare  în  vederea  prevenirii  

încălcării  legilor  şi  a  oricăror  alte  abateri ;        

7 asigură  transmiterea  către  unităţile  sanitare, a unităților de asistență medicală, asistență 

socială și medico-socială  din  subordine  a  tuturor ordinelor  ministrului  sănătăţii, 

circularelor  şi  instrucţiunilor  tehnice  elaborate  de  Ministerul  Sănătăţii ( dupa caz) , 

precum și a actelor normative din sfera de activitate a unităților de asistență medicală, 

asistență socială și medico-socială ; 

8 realizează  evidenţa  actelor  normative  cu  aplicare  în  sistemul  sanitar și de asistență 

socială, publicate  în Monitorul  Oficial  al României, Partea I  şi  a  celor  cu  caracter  

general  ce  se  regăsesc  în activitatea  Direcției  de  Sănătate și Asistență Medicală , a  

unităţilor  sanitare cu   paturi și a unităților de asistență socială și medico-socială, 

urmăreşte, semnalează  si  transmite  organelor  de  conducere  şi  serviciilor  interesate  

noile  acte  normative  aparute  şi  atribuţiile  ce  le  revin  din  acestea ; 

9 asigură  consultanţa  juridică  tuturor  compartimentelor Directiei de Sănătate si Asistență  

         Medicală  ;   

10  asigură  cunoaşterea  şi  interpretarea  corectă  a  legislaţiei în  vigoare de  către toate 

eşaloanele  decizionale  ale Directiei  de  Sănătate si Asistenta Medicala  ; 

11 acordă  consultanţa  juridică  de  specialitate  pe  legislaţie  din  domeniul  sănătăţii 

publice, asistenței sociale și medico-sociale la  solicitarea  persoanelor  interesate  ; 

12 asigură îndeplinirea procedurilor privind înfiinţarea şi funcţionarea consiliilor de 

administraţie la nivelul unităţilor sanitare  

13 asigură realizarea procedurilor privind numirea şi revocarea din funcţie a managerilor şi a 

managerilor interimari şi de numire a conducerii interimare pentru funcţiile de conducere 

care fac parte din comitetele directoare ale spitalelor; 

14 elaborează documentația necesară întocmirii contractelor de management ale managerilor, 

în conformitate cu prevederile legale. 

15 soluţionează petiţiile persoanelor fizice şi juridice din sfera de competenţă  

16 asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor rezultate din activitatea proprie; 

17 participă ca membru  la activitatea comisiilor specifice constituite, respectiv in consiliile 

etice de la nivelul spitalelor, comisia de etica privind studiile clinice , comisia de sanatate 

si securitate in munca, comisia pentru stabilirea necesarului de medici de familie pentru 

mediu urban și rural la CASJ Brașov 

18 participă la întocmirea documentelor aferente sistemului de control intern managerial în 

vederea implementării de către conducerea DSAM  a standardelor de control intern; 

19 păstrează evidența propriilor lucrări și le arhivează; 

20 participă la formele de pregătire profesională organizate pentru funcționarii publici 

conform planului de perfecționare; 

21 respectă normele de disciplină și normele etice conform codului de conduită; 

22 îndeplinește orice alta atribuție din sfera de competență , la solicitarea conducerii 

autorității; 

23 respectă cerintele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile in activitatea desfășurată; 

24 respectă cerințele sistemului de control intern/managerial conform OSGG 400/2015 

 


