
ATRIBUȚII: 

• Asigură implementarea şi derularea activităților din cadrul Programului naţional de 

monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă – desfășoară activități în cadrul domeniilor 

specifice protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă 

și protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de 

nutriţie (aplicare chestionare, prelevare probe, centralizare date)  

• Desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a 

proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării 

sanitare: 

o Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare – verifică dosarul, evaluează 

obiectivul, întocmește referatul de evaluare 

o Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică – verifică dosarul, evaluează 

obiectivul, întocmește referatul de evaluare 

o Asistenţa de specialitate de sănătate publică – verifică dosarul, evaluează obiectivul, 

întocmește referatul de evaluare  

• Monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, 

elaborează şi propune activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare şi normativele europene 

o prelevare/transport/înregistrare probe apă, alimente și teste de salubritate de la unități 

alimentare  

o verifică conformarea la legislația în vigoare privind supravegherea sănătăţii și instruirea în 

vederea însușirii noțiunilor fundamentale de igienă a lucrătorilor din domeniul alimentar 

• Monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile din teritoriu şi 

elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului 

constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

o Monitorizează calitatea apei potabile de la sisteme centrale de alimentare cu apă potabilă – 

prelevare/transport/înregistrare  probe apă  

o Monitorizează calitatea apei potabile din fântâni, izvoare publice/private – 

prelevare/transport/înregistrare  probe  

o Monitorizează calitatea apei din bazinele de înot – prelevare/transport/înregistrare  probe apă  

• Colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile 

specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind securitatea 

alimentului 

• Derulează studii medicale populaţionale privind starea de sănătate în raport cu factorii de 

mediu 

• Participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul 

de viaţă 

• Desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă 



• Participă la execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului 

comunitar în domeniul sănătăţii 

• Derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare şi 

promovare a mediului de viaţă organizat şi natural 

• Asigură permanența conform O.M.S. nr. 556/2009 - efectuează serviciul de permanență la 

sediul DSP II, conform planificării lunare 

• Participă la instruirile PSI și de protecția muncii 

• Înlocuitor conform matricei de înlocuire a personalului  

• Îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică şi 

conducerea unităţii 


