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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

formalizate 
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ELEMENTE PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERAŢIUNEA 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Constantin Alina Sef serviciu   

1.2 AVIZAT Marian Ana Maria Presedinte CIM   

1.3 VERIFICAT Mihai Toni Ciprian Director executiv adjunct   

1.4 APROBAT Iordache Marcela Director    

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate: 

 
Ediţia sau după caz, revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică prevederile ediţiei 

sau reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I    

2.2 Revizia 1    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 1 

Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3.1 Aplicare si informare 1 SASCF Sef serviciu  jr. Constantin Elena Alina   

3.2 Aplicare si informare 1 SASCF As. Med. com. Paduroiu Elena Liliana   

3.3 Aplicare si informare 1 SASCF As. Med. com. Musat Annamaria   

3.4 Aplicare si informare 1 SASCF As. Med. com. Stanciu Maria Tatiana   

3.5 Aplicare si informare 1 SASCF As. Med. com. Dovincescu Mihaela   

3.6 Aplicare si informare 1 SASCF As. Med. com. Dumitrescu Gabriela   

3.7 Aplicare si informare 1 SASCF Mediator san. Balasoiu Tinca Letitia   

3.8 Aplicare si informare 1 SASCF Mediator san. Vlad Ecaterina   

3.9 Aplicare si informare 1 SASCF Psiholog Danilov Angela   

3.10 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Voda Aspazia Daniela   

3.11 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier   Niculescu Dragos Constantin   

3.12 Aplicare si informare 1 SASCF Asistent social Dinu Raluca    

3.13 Aplicare si informare 1 SASCF Referent  Moraru Claudia Mariana   

3.14 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Stan Diana Elena   

3.15 Aplicare si informare 1 SASCF Ref.  Petre Eugenia   

3.16 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Duta Vasile Renato   

3.17 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Grigorescu Elena Cristina   

3.18 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Daraban Mihaela Camelia  (contract 

suspendat) 

3.19 Aplicare si informare 1 SASCF Asistent social Dobre Angela   

3.20 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Manolache Loredana   
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3.21 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Rizescu Georgiana   

3.22 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Radoi Angelica   

3.23 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Dinu Florina Ramona   

3.24 Aplicare si informare 1 SASCF Asistent social  Azoitei Aurora   

3.25 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier Stana Florina   

3.26 Aplicare si informare 1 SASCF Consilier  Costache Violeta   

3.20 Alte scopuri/ 

Centralizator platforma 

AMC/MS 

 SASCF As. med. 

comunitar 

Dovincescu Mihaela 

Paduroiu Liliana 

  

3.21 Arhivare 1 Serviciul 

Evaluare, 

monitorizare si 

analiza 

statistica 

Sef serviciu jr. Marian Ana Maria   

3.22 Informare 1 1. Serviciul 

Asistenta 

Sociala a 

Adultului 

2. Serviciul 

evidenta si plata 

indemnizatii 

3. Serviciul 

evidenta si plata 

beneficii de 

asistenta sociala 

4. Crese (8) 

 

Sef serviciu 

 

 

 

Sef serviciu 

 

 

Sef serviciu 

 

 

 

Asistenti 

coordonatori 

jr. Nicolae Florentina Gabriela 

 

 

 

jr. Ene Cristian 

 

 

jr. Marian Carmen 

 

 

 

Filip Gabriela 

Neagu Roxana 
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5. Centrul de zi 

“Arlechino” 

6. Centrul de Zi 

pentru Copii cu 

dizabilitati 

7. Cantina de 

Ajutor Social 

8.Compartiment 

juridic 

 

 

 

 

 

 

Sef centru 

 

Sef centru 

 

 

Sef serviciu 

 

Consilier 

juridic 

Radulescu Catalina 

Sandu Mihaela 

Neagu Mariana 

Demirci Mihaela 

Tudorache Ana Maria 

Craciunoiu Elena 

Apostol Denisa 

 

Simion Elena 

 

 

Calin Adrian 

 

Nica Cristina 

Spiroiu Raluca 

 

4. Scopul procedurii formalizate  

Procedura stabileste modalitatea de desfasurare a activitatii Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei - componenta 

Asistenta Medicala Comunitara (5 asistenti medicali comunitari si 2 mediatori sanitari) si presupune facilitarea și îmbunătățirea 

accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul comunităților cu serviciile 

sociale și educaționale. 

Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și acțiuni de sănătate publică furnizate la 

nivelul comunităților cu scopul creșterii accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la 

servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire. 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura formalizata: 

Procedura se aplica la nivelul Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei - componenta Asistenta Medicala 

Comunitara (5 asistenti medicali comunitari si 2 mediatori sanitari), avand urmatoarele obiective: 
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a) identificarea activa a problemelor medico-sociale ale comunitatii si, in special, ale persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 

b) facilitarea accesului populatiei, in special al persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, la servicii de sanatate si sociale; 

c) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos, inclusiv prin actiuni de educatie pentru sanatate in 

comunitate; 

d) participarea la implementarea de programe, proiecte, actiuni si interventii de sanatate publica adaptate nevoilor comunitatii, in 

special persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 

e) furnizarea de servicii de sanatate in limita competentelor profesionale legale ale personalului cu atributii in domeniu. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică: 

Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei - componenta Asistenta Medicala Comunitara (5 asistenti medicali 

comunitari si 2 mediatori sanitari) desfasoara activitati cu sau fara implicarea altor specialisti (asistent social, psiholog, medic, jurist, 

etc.) in procesul de acordare a serviciilor sociale: 

• Identificarea persoanei care apartine unui grup vulnerabil; 

• Acordarea asistentei medicale comunitare de catre asistentul medical comunitar; 

• Acordarea asistentei medicale comunitare de catre mediatorul sanitar; 

• Monitorizarea persoanelor vulnerabile (impreuna cu echipa desemnata) in vederea prevenirii separarii copilului si combaterii 

marginalizarii sociale a membrilor familiei din care acesta face parte: copii in situatie de risc, copii cu dizabilitati, mame tinere sau 

minore, adulti in dificultate, persoane varstnice, parinti saraci cu copii in intretinere, persoane lipsite de locuinte  sau  fara adapost, 

femei fertile, gravide (inclusiv minore), someri, persoane cu nivel de educatie scazut, alte categorii identificate ca vulnerabile din 

punct de vedere medical sau social de la nivelul comunitatii. 
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ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE 

 SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A COPILULUI SI FAMILIEI                                                                              

                                                                                                                                  Aprobat, 

                                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV,    

                                                                                                                        jr. Iordache Marcela         

                                                           FIŞA POSTULUI 

                                            Anexa la contractul de munca nr................................. 

A. FUNCTIA DE CONDUCERE - Nu este cazul 

B. FUNCTIA DE EXECUTIE  - Asistent medical comunitar 

C. SUBORDONARE    - Director executiv/director executiv adjunct/sef serviciu                                                                                                                                                         

D. CERINTE OCUPARE POST: 

▪ STUDII  -  POSTLICEALE                                                   

▪ SPECIALIZARI -  Aviz libera practica valabil 

▪ ALTE APTITUDINI:  profesionalism, rabdare, dorinta de perfectionare, lucrul in echipa 

E. RELATII DE REPREZENTARE - Nu                                                           

F. FUNCTIONALE                         - cu toate compartimentele din cadrul DAS 

G. LIMITA DE COMPETENTA - conform fisei postului      

H. OBIECTIVELE POSTULUI:   

  Obiectivele asistentei medicale comunitare sunt urmatoarele:  

a) identificarea activa, in colaborare cu serviciul public de asistenta sociala, a problemelor medico sociale ale comunitatii si, in special, 

ale persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 

b) facilitarea accesului populatiei, in special al persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, la servicii de sanatate si sociale; 

c) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos, inclusiv prin actiuni de educatie pentru sanatate in 

comunitate; 
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d) participarea la implementarea de programe, proiecte, actiuni si interventii de sanatate publica adaptate nevoilor comunitatii, in 

special persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 

e) furnizarea de servicii de sanatate ce includ servicii medicale preventive, curative, de recuperare, inclusiv managementul de caz în 

cazurile complexe de boli cronice și boli rare, care pot fi furnizate de către asistenții medicali comunitari, în limita competențelor 

profesionale, precum și activități de telemedicină și paleație în colaborare cu specialiști pe aceste domenii. 

  Program zilnic: 8.00-16.00 (L-V)                                                                    

       ATRIBUTII, SARCINI DE MUNCA PERMANENTE SI RESPONSABILITATI: 

➢ Pentru realizarea activităților și furnizarea de servicii de asistență medicală comunitară, indeplineste următoarele atribuții: 

▪ realizează catagrafia populației din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanților stării de sănătate și identifică 

gospodăriile cu persoanele vulnerabile și/sau cu risc medicosocial din cadrul comunității, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele 

și femeile de vârstă fertilă; 

▪ identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie; 

▪ semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical și social care necesită acces la servicii de 

sănătate preventive sau curative și asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la 

serviciile medicale necesare, conform competențelor profesionale; 

▪ participă în comunitățile în care activează la implementarea programelor naționale de sănătate, precum și la implementarea 

programelor și acțiunilor de sănătate publică județene sau locale pe teritoriul colectivității locale, adresate cu precădere 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic; 

▪ furnizează servicii de sănătate preventive și de promovare a comportamentelor favorabile sănătății copiilor, gravidelor și 

lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competențelor profesionale; 

▪ furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară și terțiară membrilor comunității, în special persoanelor care 

trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale; 

▪ informează, educă și conștientizează membrii colectivității locale cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos și 

implementează sesiuni de educație pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viață sănătos împreună cu 

personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, iar pentru 

aspectele ce țin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală; 

▪ administrează tratamente, în limita competențelor profesionale, conform prescripției medicului de familie sau a medicului 

specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deșeurilor medicale, respectiv depozitarea deșeurilor medicale rezultate 

din administrarea tratamentelor prescrise de medic; țin evidența administrării manevrelor terapeutice, în limita competențelor 

profesionale; 
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▪ anunță imediat medicul de familie sau serviciul județean de ambulanță, atunci când identifică în teren un membru al 

comunității aflat într-o stare medicală de urgență; 

▪ identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticați cu boli pentru care se ține o evidență specială, respectiv TBC, 

prematuri, anemici, boli rare etc., și le îndrumă sau le însoțesc, după caz, la medicul de familie și/sau serviciile de sănătate de 

specialitate; 

▪ supraveghează în mod activ bolnavii din evidențele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. - și participă la 

administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competențelor profesionale; 

▪ realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competențelor profesionale; 

▪ supraveghează tratamentul pacienților cu tuberculoză și participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) 

al acestora, în limita competențelor profesionale; 

▪ pentru pacienții cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate mintală 

din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competențelor; identifică persoanele cu eventuale 

afecțiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum și familiile acestora asupra serviciilor 

medicale specializate de sănătate mintală disponibile și monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de 

urgență (ambulanță, poliție) și centrul de sănătate mintală în situația în care identifică beneficiari aflați în situații de urgență 

psihiatrică; monitorizează pacienții obligați la tratament prin hotărâri ale instanțelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 

din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și notifică centrele de sănătate mintală și 

organele de poliție locale și județene în legătură cu pacienții noncomplianți; 

▪ identifică și notifică autorităților competente cazurile de violență domestică, cazurile de abuz, alte situații care necesită 

intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare; 

▪ participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții; 

▪ identifică, evaluează și monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate și participă la monitorizarea intervenției și 

evaluarea impactului, din perspectiva medicală și a serviciilor de sănătate; 

▪ întocmesc evidențele necesare și completează documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conform procedurilor 

existente la nivelul serviciului; 

▪ elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul 

Sănătății, și raportează activitatea în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor personale și a 

diagnosticului medical al beneficiarilor; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210277
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210277
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▪ desfășoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalți profesioniști din echipa de 

interventie (RC, psiholog, mediator sanitar, medic familie, cadru didactic, asistent social spital, etc) pentru gestionarea 

integrată a problemelor medicosocioeducaționale ale persoanelor vulnerabile; 

▪ participă la realizarea planului comun de intervenție al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislației în 

vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, și coordonează implementarea intervențiilor integrate dacă prioritatea de 

intervenție este medicală și de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenției și evaluarea impactului 

asupra beneficiarului, din perspectivă medicală și a serviciilor de sănătate; 

▪ colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte 

și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau 

social; 

▪ realizează alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor din 

comunitate aparținând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competențelor profesionale; 

➢  Desfășoara activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează: 

▪ verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la 

domiciliu; 

▪ monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de 

familie; 

▪ identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate 

publică județeană; 

▪ distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale; 

▪ supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure; 

▪ distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului; 

▪ deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale; 

▪ verificarea în teren, la solicitarea direcției judetene de sănătate publică, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au 

întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor 

corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București; 

▪ informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă 

în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în 

autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică; 
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▪ transmiterea către direcția de sănătate publică județeană, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a 

declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar. 

➢ Desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, promovarii si respectarii drepturilor acestuia: 

▪ intreprinde toate masurile necesare (impreuna cu RC sau ceilalti membri ai echipei pluridisciplinare) pentru depistarea 

precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea 

comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie; 

▪ identifica cu prioritate copiii aflaţi în situaţie de risc din unitatea lor administrativ-teritoriala si completeaza fisa de observatie 

impreuna cu RC sau ceilalti membri ai echipei pluridisciplinare); 

▪ in termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la primirea acesteia, are obligaţia de a 

se deplasa, impreuna cu RC, la domiciliul familiei cu copil/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de 

identificare a riscurilor; 

▪ ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează despre felul în 

care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, acordând, la nevoie, îndrumările necesare ; 

▪ supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de 

nutritie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice 

recomandate de medic; 

▪ identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie 

si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lauzelor; 

▪ identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei si informarea acestora 

despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii; 

➢ Monitorizarea activitatii asistentilor personali (pentru minori): 

▪ Realizeaza, impreuna cu responsabilul de caz, evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai copiilor cu handicap 

grav; 

▪ verifica in teren, prin anchete sociale si rapoarte de monitorizare - calitatea serviciilor prestate de asistentii personali in 

favoarea copiilor pe care ii au in ingrijire; - evoluţia copiilor cu handicap grav în raport cu obiectivele planului de abilitare-

reabilitare; - derularea activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de 

abilitare-reabilitare al copilului cu handicap grav; 

➢ Participa la evaluarea/reevaluarea copiilor in vederea incadrarii in grad de handicap, inclusiv orientarea scolara si profesionala; 

➢ Monitorizarea copiilor cu dizabilitati (cu grad de handicap mediu, accentuat si grav) din familie si certificat de orientare scolara ce 

presupune: 
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▪ urmarirea si reevaluarea periodica a progreselor inregistrate de copil pe parcursul furnizarii beneficiilor, serviciilor si 

interventiilor, precum si dupa incheierea acestora pe o perioada definita de timp. 

 

➢ Identifica in mod activ si continuu prin catagrafierea populatiei colectivitatii locale si prin actualizarea lunara a acesteia in aplicatia 

on-line AMCMSR.gov.ro; 

➢ La solicitarea celorlalte servicii/birouri/compartimente din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, se implica in 

implementarea planurilor de interventie si monitorizarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 

➢ Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor; 

➢ Raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in aplicatia on-line AMCMSR.gov.ro si consemnate in instrumentele de lucru 

utilizate in derularea activitatilor; 

➢ Asumarea responsabilitatii fata de actele proprii, inclusiv pentru eventualele erori;                             
➢ Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare; 

➢ Intocmeste evidentele si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii 

confidentialitatii in exercitarea profesiei;  

➢ Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii D.A.S; 

➢ Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna si Procedurile de lucru; 

➢ Foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de 

activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefii ierarhici; 

➢ Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de 

urgenţă. 

 
                                                                                                                                                                            

                     Director executiv adjunct,                                            Intocmit,                                      Ocupant post, 

                                                                                                          Sef serviciu, 

                         jr. Mihai Toni Ciprian                                   jr. Constantin Elena Alina 
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ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE 

 SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A COPILULUI SI FAMILIEI                                                                              

                                                                                                                            Aprobat, 

                                                                                                             DIRECTOR EXECUTIV,    

                                                                                                                    jr. Iordache Marcela                                   

                                                           FIŞA POSTULUI 

                                            Anexa la contractul de munca nr................................. 

I. FUNCTIA DE CONDUCERE - Nu este cazul 

J. FUNCTIA DE EXECUTIE  - Mediator sanitar 

K. SUBORDONARE    - Director executiv/director executiv adjunct/sef serviciu                                                                                                                                                         

L. CERINTE OCUPARE POST: 

▪ STUDII  -  medii                                                

▪ SPECIALIZARI -  curs mediator sanitar 

▪ ALTE APTITUDINI:  profesionalism, rabdare, dorinta de perfectionare, lucrul in echipa 

M. RELATII DE REPREZENTARE - Nu                                                           

N. FUNCTIONALE                         - cu toate compartimentele din cadrul DAS 

O. LIMITA DE COMPETENTA - conform fisei postului      

P. OBIECTIVELE POSTULUI:   

 Obiectivele asistentei medicale comunitare sunt urmatoarele:  

a) identificarea activa, in colaborare cu serviciul public de asistenta sociala, a problemelor medico sociale ale comunitatii si, in special, 

ale persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 

b) facilitarea accesului populatiei, in special al persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, la servicii de sanatate si sociale; 

 c) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos, inclusiv prin actiuni de educatie pentru sanatate 

in comunitate; 

 d) participarea la implementarea de programe, proiecte, actiuni si interventii de sanatate publica adaptate nevoilor comunitatii, in 

special persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 
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  Program zilnic: 8.00-16.00 (L-V) 

                                                                             

       ATRIBUTII, SARCINI DE MUNCA PERMANENTE SI RESPONSABILITATI:  

➢ Pentru realizarea activităților și furnizarea de servicii de asistență medicală comunitară, indeplineste următoarele atribuții: 

▪ realizează catagrafia populației din comunitatea deservită, precum comunitățile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, 

lăuzele și femeile de vârstă fertilă; 

▪ facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri și acțiuni de asistență socială și alte măsuri de protecție socială și 

servicii integrate adecvate nevoilor identificate; 

▪ identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscriși pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora, 

inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistență socială; 

▪ semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative și asigură sau 

facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare; 

▪ în colectivitățile locale în care activează participă la implementarea programelor naționale de sănătate pe teritoriul 

administrativ respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social și economic, 

împreună cu asistentul medical comunitar și cu personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publice județene; 

▪ sprijină personalul medical care activează în unitățile de învățământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a elevilor 

prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale școlare și părinți; 

▪ explică avantajele igienei personale, a locuinței, a surselor de apă și a sanitației, promovează măsurile de igienă dispuse de 

autoritățile competente; 

▪ informează membrii colectivității locale cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos și organizează sesiuni de educație 

pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viață sănătos, împreună cu asistentul medical comunitar și/sau moașa și 

cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a 

municipiului București; 

▪ participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză 

și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcției de sănătate 

publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie; 

▪ însoțeste cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând 

implementarea măsurilor adecvate, și explică membrilor colectivității locale rolul și scopul măsurilor de urmărit; 
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▪ facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea asistentului medical comunitar, moașei, personalului cabinetului/ 

cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanță, și însoțesc în colectivitatea locală echipele care 

acordă asistență medicală de urgență; 

▪ facilitează comunicarea dintre autoritățile publice locale și comunitatea din care fac parte și comunicarea dintre membrii 

comunității și personalul medicosocial care deservește comunitatea; 

▪ întocmeste evidențele necesare și completează documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, 

fișe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuțiilor; 

▪ elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul 

Sănătății, și raportează activitatea în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor personale și a 

diagnosticului medical al beneficiarilor; 

▪ desfășoară activitatea în sistem integrat cu ceilalți profesioniști din echipa de interventie (RC, psiholog, asistent medical 

comunitar, mediator scolar, medic familie, cadru didactic, asistent social spital, etc) pentru gestionarea integrată a problemelor 

medicosocioeducaționale ale persoanelor vulnerabile; 

▪ participă la realizarea planului comun de intervenție a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere 

sanitară din cadrul serviciilor de asistență medicală comunitară; 

▪ colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte 

și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă; 

▪ realizează alte activități și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor sau grupurilor 

vulnerabile de etnie romă; 

▪ colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistență socială, moașa, cadrele didactice din 

unitățile școlare din unitatea administrativ-teritorială; 

▪ În caz de urgență anunță imediat medicul de familie și/sau apelează numărul unic de urgență 112; 

▪ În exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectă normele eticii profesionale și asigură păstrarea confidențialității datelor la care 

are acces 

▪ intocmeste evidentelor si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii 

confidentialitatii in exercitarea profesiei.  

 

➢  Desfășoara activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează: 

▪ verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la 

domiciliu; 



Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

    

Procedura de lucru 

Privind  

Asistenta Medicala Comunitara  

Ediţia: __________  

Nr. de ex. ______________       

EDIŢIA ________  

Exemplar nr. _______ 

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A 

COPILULUI SI FAMILIEI 

 

Cod: ___________________ Revizia _______________ 

 

Nr. de ex. ____________ 

 

 

Pagină 16 din 37 

 

▪ monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de 

familie; 

▪ identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate 

publică județeană; 

▪ distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale; 

▪ supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure; 

▪ distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului; 

▪ deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale; 

▪ verificarea în teren, la solicitarea direcției judetene de sănătate publică, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au 

întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor 

corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcției județene de sanatate publica; 

▪ informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă 

în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în 

autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică; 

▪ transmiterea către direcția de sănătate publică județeană, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a 

declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar. 

 

➢ Desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, promovarii si respectarii drepturilor acestuia: 

▪ intreprinde toate masurile necesare (impreuna cu RC sau ceilalti membri ai echipei pluridisciplinare) pentru depistarea 

precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea 

comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie; 

▪ identifica cu prioritate copiii aflaţi în situaţie de risc din unitatea lor administrativ-teritoriala si completeaza fisa de observatie 

(impreuna cu RC sau ceilalti membri ai echipei pluridisciplinare); 

▪ in termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la primirea acesteia, are obligaţia de a 

se deplasa, impreuna cu RC, la domiciliul familiei cu copil/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de 

identificare a riscurilor; 

▪ ofera sprijin inclusiv pentru verificarea sau validarea informaţiilor furnizate de familie pentru completarea fişei de identificare 

a riscurilor. 
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▪ ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează despre felul în 

care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, acordând, la nevoie, îndrumările necesare; 

 

➢ Identifica in mod activ si continuu prin catagrafierea populatiei colectivitatii locale si prin actualizarea lunara a acesteia in aplicatia 

on-line AMCMSR.gov.ro; 

 

➢ La solicitarea celorlalte servicii/birouri/compartimente din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, se implica in 

implementarea planurilor de interventie si monitorizarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; 

 

➢ Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici, in limita competentelor; 

➢ Raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in aplicatia on-line AMCMSR.gov.ro si consemnate in instrumentele de lucru 

utilizate in derularea activitatilor; 

➢ Asumarea responsabilitatii fata de actele proprii, inclusiv pentru eventualele erori;                             
➢ Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare; 

➢ Intocmeste evidentele si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii 

confidentialitatii in exercitarea profesiei;  

➢ Sarcinile de serviciu nu sunt limitative, se vor completa ori de cate ori este nevoie, pentru bunul mers al activitatii D.A.S; 

➢ Respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna si Procedurile de lucru; 

➢ Foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de 

activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefii ierarhici; 

➢ Respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de 

urgenţă. 

                                                                                    

                       Director executiv adjunct,                                            Intocmit,                                   Ocupant post, 

                                                                                                                Sef serviciu, 

                         jr. Mihai Toni Ciprian                                        jr. Constantin Elena Alina 
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 5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată: 

 Această activitate depinde de activitatea compartimentelor:  

1. Serviciul Asistenta Sociala a Adultului– monitorizare si interventie persoane adulte aflate in dificultate; 

2. Serviciul evidenta si plata indemnizatii – acordarea indemnizatiilor in vederea prevenirii separarii copiilor de familie si 

prevenirea marginalizarii sociale a persoanelor defavorizate; 

3. Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala - acordarea beneficiilor in vederea prevenirii separarii copiilor de 

familie si prevenirea marginalizarii sociale a persoanelor defavorizate; 

4. Crese – acordarea de servicii tip cresa copiilor proveniti din familiile defavorizate in vederea prevenirii separarii; 

5. Centre de Zi – acordarea de servicii in cadrul Centrului Arlechino, Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilitati, Centrului de 

Zi pentru copii cu Autism si Sindrom Down ,, Sfanta Maria ”; 

6. Centrul social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie „Impreuna vom reusi”; 

7. Cantina de Ajutor Social – beneficierea de servicii in vederea depasirii situatiei de dificultate; 

8. Compartimentul juridic – verificarea dispozitiilor cu privire la aprobarea planurilor de servicii, verificarea planurilor de 

servicii, consiliere juridica; 

9. Secretarul Primariei Targoviste – avizarea pentru legalizarea dispozitiilor de aprobare a planurilor de servicii. 

  5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea 

compartimentelor implicate în procesul activităţii 

 Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:  

• Serviciul Asistenta Sociala a Adultului; 

• Serviciul evidenta si plata indemnizatii; 

• Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala; 

• Crese; 

• Centre de Zi – Centrul Arlechino, Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilitati, Centrul de Zi pentru copii cu Autism si 

Sindrom Down ,, Sfanta Maria ”; 

• Centrul social pentru prevenirea si combaterea violentei in familie „Impreuna vom reusi”; 

• Cantina de Ajutor Social; 
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6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:  

6.1. Reglementari internationale: Conventia O.N.U cu privire la drepturile copilului/20.11.1989. 

6.2. Legislaţie primară: 

1. Legea asistentei sociale – 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. OUG.18/2017 privind asistenta medicala comunitara, cu modificarile si completarile ulterioare (L180/2017, L119/2019);  

3. HG.324/2019, norme metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală 

comunitară; 

4. Ordinul 725/2020 privind stabilirea masurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se afla in izolare la domiciliu, ca 

urmare a masurilor de limitare a raspsndirii COVID – 19;  

6.3. Legislaţie secundară:  

1. Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului – 272/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Legea nr.448/2006, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

3. Hg 691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la 

munca in strainatate. 

4. Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea 208/1997, privind cantinele de ajutor social, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Legea 217/2003, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare. 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 

• Proceduri existente; 

• Regulament de ordine interioară; 

• Regulament de organizare si functionare. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata 

7.1. Definiţii ale termenilor: 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Asistenta medicala comunitara Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și acțiuni de 

sănătate publică furnizate la nivelul comunităților cu scopul creșterii accesului populației și, în 

special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special 

la cele centrate pe prevenire. 

2. copil Persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, 

potrivit legii; 

3. familie Parintii si copiii acestora; 

4. familie extinsa rudele copilului, pana la gradul IV inclusiv; 

5. Persoana vulnerabilă Persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusă riscului de a suferi 

afectări ale stării de sănătate prin acțiunea unor determinanți biologici, de mediu fizic, social și 

economic, comportamentali sau care țin de serviciile de sănătate sau ca urmare a probabilității 

crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca urmare a unor caracteristici personale 

ce țin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situații fiziologice. 

6. Planul de servicii  Documentul prin care se realizeaza planificarea acordarii serviciilor si a prestatiilor, pe baza 

evaluarii psihosociale a copilului si a familiei, in vederea prevenirii abuzului, neglijarii, 

exploatarii, a oricaror forme de violenta asupra copilului, precum si a separarii copilului de 

familia sa; 

7. Reprezentant legal al copilului Parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca 

obligatiile parintesti fata de copil; 

 

8. 

 

    Catagrafia 

Asistenta medicala comunitara realizeaza catagrafia populatiei din comunitatea deservita, cu 

prioritate copiii, gravidele, lehuze si femeile de varsta fertila, a nou nascutilor precum si a 

persoanelor varstnice. 
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          7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

 

8. Descrierea procedurii formalizate 

8.1. Generalităţi – Prezenta procedura urmareste definirea operatiunilor specifice fiecarei etape in activitatea de realizare a 

asistentei medicale comunitare, in conditiile prevazute de lege. 

Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Evaluarea Persoanei cu Dizabilitati - componenta Asistenta Medicala 

Comunitara (5 asistenti medicali comunitari si 2 mediatori sanitari) desfasoara activitati cu sau fara implicarea altor specialisti 

(asistent social/responsabil caz, psiholog, medic, jurist, etc.) in procesul de acordare a serviciilor sociale. 

Nr. crt. Abrevierea  Termenul abreviat 

1 PS/PO Procedură operationala 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap Aplicare 

6 Ah  Arhivare 

7 ROF Regulament de organizare şi funcţionare 

8. DAS Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

9. SASCF Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si 

Familiei 

10. DGASPC Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Dambovita 
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Etapele acordarii asistentei medicale comunitare, sunt urmatoarele: 

1. Identificarea prin catagrafiere a persoanei care apartine unui grup vulnerabil: 

 Identifica prin catagrafiere populatia colectivitatii locale, completand fisa catagrafiere grup vulnerabil, in colaborare cu 

specialistii din cadrul Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei/altor servicii ale Directiei de Asistenta Sociala Targoviste 

(la solicicitare), problemele medico-sociale ale comunitatii si, in special, ale persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile: 

a) nivel economic sub pragul sărăciei; 

b) șomaj; 

c) nivel de educație scăzut; 

d) dizabilitate; 

e) boli cronice, boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative; 

f) graviditate;   

g) vârsta a treia; 

h) vârstă sub 18 ani; 

i) fac parte din familii monoparentale; 

j) risc de excluziune socială; 

k) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității. 

Identificarea se realizeaza in mod activ si continuu prin catagrafierea persoanelor vulnerabile si prin actualizarea lunara a 

acesteia in aplicatia on-line AMCMSR.gov.ro 

Aceasta presupune: 

▪ identificarea cu prioritate a copiilor aflaţi în situaţie de risc (inclusiv gravide/mame minore) din unitatea lor administrativ-

teritoriala, completarea fisei de observatie impreuna cu responsabilul de caz, fisei de identificare a persoanei care apartine 

unui grup vulnerabil, fisei functii vitale; 

▪ identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si transmiterea informatiilor despre acestea catre medicul 

de familie, cu precadere a copiilor si a gravidelor, in scopul obtinerii calitatii de asigurat de sanatate si a asigurarii accesului 

acestora la servicii medicale; 

▪ identificarea, gravidelor cu risc medical sau social/lauzelor in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a 

acestuia; 

▪ identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei; 

▪ identificarea altor categorii de grupuri vulnerabile. 
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❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite (realizate individual sau in colaborare cu ceilalti specialisti) sunt: 

• catagrafia (anexa 1), nota de caz (anexa 2), fisa catagrafiere grup vulnerabil (anexa 3), fisa functii vitale (anexa 4), fisa 

de observatie (anexa 5); 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 

 

2. Acordarea asistentei medicale comunitare de catre asistentul medical comunitar: 

➢ Indeplineste următoarele atribuții: 

▪ realizează catagrafia populației din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanților stării de sănătate și identifică 

gospodăriile cu persoanele vulnerabile și/sau cu risc medicosocial din cadrul comunității, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele 

și femeile de vârstă fertilă; 

▪ identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie; 

▪ semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical și social care necesită acces la servicii de 

sănătate preventive sau curative și asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la 

serviciile medicale necesare, conform competențelor profesionale; 

▪ participă în comunitățile în care activează la implementarea programelor naționale de sănătate, precum și la implementarea 

programelor și acțiunilor de sănătate publică județene sau locale pe teritoriul colectivității locale, adresate cu precădere 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic; 

▪ furnizează servicii de sănătate preventive și de promovare a comportamentelor favorabile sănătății copiilor, gravidelor și 

lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competențelor profesionale; 

▪ furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară și terțiară membrilor comunității, în special persoanelor care 

trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale; 

▪ informează, educă și conștientizează membrii colectivității locale cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos și 

implementează sesiuni de educație pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viață sănătos împreună cu 

personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, iar pentru 

aspectele ce țin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală; 

▪ administrează tratamente, în limita competențelor profesionale, conform prescripției medicului de familie sau a medicului 

specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deșeurilor medicale, respectiv depozitarea deșeurilor medicale rezultate 

din administrarea tratamentelor prescrise de medic; țin evidența administrării manevrelor terapeutice, în limita competențelor 

profesionale; 
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▪ anunță imediat medicul de familie sau serviciul județean de ambulanță, atunci când identifică în teren un membru al 

comunității aflat într-o stare medicală de urgență; 

▪ identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticați cu boli pentru care se ține o evidență specială, respectiv TBC, 

prematuri, anemici, boli rare etc., și le îndrumă sau le însoțesc, după caz, la medicul de familie și/sau serviciile de sănătate de 

specialitate; 

▪ supraveghează în mod activ bolnavii din evidențele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. - și participă la 

administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competențelor profesionale; 

▪ realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competențelor profesionale; 

▪ supraveghează tratamentul pacienților cu tuberculoză și participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) 

al acestora, în limita competențelor profesionale; 

▪ pentru pacienții cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate mintală 

din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competențelor; identifică persoanele cu eventuale 

afecțiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum și familiile acestora asupra serviciilor 

medicale specializate de sănătate mintală disponibile și monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de 

urgență (ambulanță, poliție) și centrul de sănătate mintală în situația în care identifică beneficiari aflați în situații de urgență 

psihiatrică; monitorizează pacienții obligați la tratament prin hotărâri ale instanțelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 

din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și notifică centrele de sănătate mintală și 

organele de poliție locale și județene în legătură cu pacienții noncomplianți; 

▪ identifică și notifică autorităților competente cazurile de violență domestică, cazurile de abuz, alte situații care necesită 

intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare; 

▪ participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții; 

▪ identifică, evaluează și monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate și participă la monitorizarea intervenției și 

evaluarea impactului, din perspectiva medicală și a serviciilor de sănătate; 

▪ întocmesc evidențele necesare și completează documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conform procedurilor 

existente la nivelul serviciului; 

▪ elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul 

Sănătății, și raportează activitatea în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor personale și a 

diagnosticului medical al beneficiarilor; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210277
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210277
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▪ desfășoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalți profesioniști din echipa de 

interventie (RC, psiholog, mediator sanitar, medic familie, cadru didactic, asistent social spital, etc) pentru gestionarea 

integrată a problemelor medicosocioeducaționale ale persoanelor vulnerabile; 

▪ participă la realizarea planului comun de intervenție al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislației în 

vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, și coordonează implementarea intervențiilor integrate dacă prioritatea de 

intervenție este medicală și de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenției și evaluarea impactului 

asupra beneficiarului, din perspectivă medicală și a serviciilor de sănătate; 

▪ colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte 

și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau 

social; 

▪ realizează alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor din 

comunitate aparținând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competențelor profesionale; 

➢  Desfășoara activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează: 

▪ verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la 

domiciliu; 

▪ monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de 

familie; 

▪ identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate 

publică județeană; 

▪ distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale; 

▪ supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure; 

▪ distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului; 

▪ deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale; 

▪ verificarea în teren, la solicitarea direcției judetene de sănătate publică, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au 

întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor 

corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București; 

▪ informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă 

în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în 

autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică; 
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▪ transmiterea către direcția de sănătate publică județeană, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a 

declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar. 

 

 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite (realizate individual sau in colaborare cu ceilalti specialisti) sunt:  

• nota de caz (anexa 2), fisa AMC (anexa 6), fisa functii vitale (anexa 4); fisa verificare respectarea masurii de izolare (anexa 

7) 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 

 

3. Acordarea asistentei medicale comunitare de catre mediatorul sanitar: 

➢ Indeplineste următoarele atribuții: 

▪ realizează catagrafia populației din comunitatea deservită, precum comunitățile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, 

lăuzele și femeile de vârstă fertilă; 

▪ facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri și acțiuni de asistență socială și alte măsuri de protecție socială și 

servicii integrate adecvate nevoilor identificate; 

▪ identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscriși pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora, 

inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistență socială; 

▪ semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative și asigură sau 

facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare; 

▪ în colectivitățile locale în care activează participă la implementarea programelor naționale de sănătate pe teritoriul 

administrativ respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social și economic, 

împreună cu asistentul medical comunitar și cu personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publice județene; 

▪ sprijină personalul medical care activează în unitățile de învățământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a elevilor 

prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale școlare și părinți; 

▪ explică avantajele igienei personale, a locuinței, a surselor de apă și a sanitației, promovează măsurile de igienă dispuse de 

autoritățile competente; 

▪ informează membrii colectivității locale cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos și organizează sesiuni de educație 

pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viață sănătos, împreună cu asistentul medical comunitar și/sau moașa și 
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cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a 

municipiului București; 

▪ participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză 

și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcției de sănătate 

publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie; 

▪ însoțeste cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând 

implementarea măsurilor adecvate, și explică membrilor colectivității locale rolul și scopul măsurilor de urmărit; 

▪ facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea asistentului medical comunitar, moașei, personalului cabinetului/ 

cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanță, și însoțesc în colectivitatea locală echipele care 

acordă asistență medicală de urgență; 

▪ facilitează comunicarea dintre autoritățile publice locale și comunitatea din care fac parte și comunicarea dintre membrii 

comunității și personalul medicosocial care deservește comunitatea; 

▪ întocmeste evidențele necesare și completează documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, 

fișe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuțiilor; 

▪ elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul 

Sănătății, și raportează activitatea în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor personale și a 

diagnosticului medical al beneficiarilor; 

▪ desfășoară activitatea în sistem integrat cu ceilalți profesioniști din echipa de interventie (RC, psiholog, asistent medical 

comunitar, mediator scolar, medic familie, cadru didactic, asistent social spital, etc) pentru gestionarea integrată a problemelor 

medicosocioeducaționale ale persoanelor vulnerabile; 

▪ participă la realizarea planului comun de intervenție a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere 

sanitară din cadrul serviciilor de asistență medicală comunitară; 

▪ colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte 

și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă; 

▪ realizează alte activități și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor sau grupurilor 

vulnerabile de etnie romă; 

▪ colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistență socială, moașa, cadrele didactice din 

unitățile școlare din unitatea administrativ-teritorială; 

▪ În caz de urgență anunță imediat medicul de familie și/sau apelează numărul unic de urgență 112; 
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▪ În exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectă normele eticii profesionale și asigură păstrarea confidențialității datelor la care 

are acces 

▪ intocmeste evidentelor si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii 

confidentialitatii in exercitarea profesiei.  

 

➢  Desfășoara activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează: 

▪ verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la 

domiciliu; 

▪ monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de 

familie; 

▪ identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate 

publică județeană; 

▪ distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale; 

▪ supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure; 

▪ distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului; 

▪ deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale; 

▪ verificarea în teren, la solicitarea direcției judetene de sănătate publică, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au 

întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor 

corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcției județene de sanatate publica; 

▪ informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă 

în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în 

autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică; 

▪ transmiterea către direcția de sănătate publică județeană, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a 

declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar. 

 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite (realizate individual sau in colaborare cu ceilalti specialisti) sunt:  

• fisa observatie (anexa 5), nota de caz (anexa 2), fisa  MSR  (anexa 8); fisa verificare respectarea masurii de izolare (anexa 7) 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 
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4. Monitorizarea persoanelor vulnerabile (impreuna cu echipa desemnata) in vederea prevenirii si combaterii 

marginalizarii sociale : copii in situatie de risc, copii cu dizabilitati, mame tinere sau minore, adulti in dificultate, 

persoane varstnice, parinti saraci cu copii in intretinere, persoane lipsite de locuinte  sau  fara adapost, gravide 

minore, someri, persoane cu nivel de educatie scazut, alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere 

medical sau social de la nivelul comunitatii. 

 

Asistentul medical comunitar si/sau mediatorul sanitar desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, promovarii si 

respectarii drepturilor acestuia asa cum sunt reglementate de procedura privind “Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii 

copilului si reintegrarea in familie”: 

▪ intreprinde toate masurile necesare (impreuna cu RC sau ceilalti membri ai echipei pluridisciplinare) pentru depistarea 

precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea 

comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie; 

▪ identifica cu prioritate copiii aflaţi în situaţie de risc din unitatea lor administrativ-teritoriala si completeaza fisa de observatie 

impreuna cu RC sau ceilalti membri ai echipei pluridisciplinare); 

▪ in termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la primirea acesteia, are obligaţia de a 

se deplasa, impreuna cu RC, la domiciliul familiei cu copil/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de 

identificare a riscurilor; 

▪ ofera sprijin inclusiv pentru verificarea sau validarea informaţiilor furnizate de familie pentru completarea fişei de identificare 

a riscurilor 

▪ ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează despre felul în 

care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, acordând, la nevoie, îndrumările necesare ; 

▪ supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de 

nutritie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice 

recomandate de medic; 

▪ identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie 

si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lauzelor; 

▪ identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei si informarea acestora 

despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii; 

 

Asistentul medical comunitar participa la: 
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➢ monitorizarea activitatii asistentilor personali (pentru minori), conform prevederilor procedurii existente la nivelul serviciului, si 

anume: 

▪ Realizeaza, impreuna cu responsabilul de caz, evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai copiilor cu handicap 

grav; 

▪ verifica in teren, prin anchete sociale si rapoarte de monitorizare - calitatea serviciilor prestate de asistentii personali in 

favoarea copiilor pe care ii au in ingrijire; - evoluţia copiilor cu handicap grav în raport cu obiectivele planului de abilitare-

reabilitare; - derularea activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de 

abilitare-reabilitare al copilului cu handicap grav; 

➢ evaluarea/reevaluarea copiilor in vederea incadrarii in grad de handicap, inclusiv orientarea scolara si profesionala; 

➢ monitorizarea copiilor cu dizabilitati (cu grad de handicap mediu, accentuat si grav) din familie si certificat de orientare scolara, in 

conformitatate cu procedura existenta, ce presupune: 

▪ urmarirea si reevaluarea periodica a progreselor inregistrate de copil pe parcursul furnizarii beneficiilor, serviciilor si 

interventiilor, precum si dupa incheierea acestora pe o perioada definita de timp. 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite (realizate individual sau in colaborare cu ceilalti specialisti) sunt: 

• fisa observatie (anexa 5), nota de caz (anexa 2), fisa AMC  (anexa 6), fisa functii vitale (anexa 4); fisa MSR (anexa 8), fisa 

identificare riscuri (anexa 9), planul de servicii (privind prevenirea separarii copilului de familie/post reintegrare – anexa 10); 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 

 

➢ Monitorizarea activitatii asistentilor personali (pentru minori si adulti): 

▪ Realizeaza, impreuna cu responsabilul de caz, evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav; 

▪ verifica in teren, prin anchete sociale si rapoarte de monitorizare - calitatea serviciilor prestate de asistentii personali in 

favoarea persoanelor pe care le au in ingrijire; - derularea activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de 

muncă, în fişa postului şi în planul de abilitare-reabilitare al persoanei cu handicap grav; 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite (realizate individual sau in colaborare cu ceilalti specialisti) sunt: 

• nota de caz (anexa 2), fisa functii vitale (anexa 4); fisa AMC (anexa 6), raport monitorizare activitate asistent personal (anexa 

11); 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 
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➢ Participarea la evaluarea/reevaluarea copiilor in vederea incadrarii in grad de handicap, inclusiv orientarea scolara si profesionala; 

➢ Monitorizarea (cand situatia impune acordarea de servicii si prestatii) impreuna cu responsabilul de caz prevenire a copiilor cu 

dizabilitati (cu grad de handicap mediu, accentuat si grav) din familie si certificat de orientare scolara ce presupune: 

▪ urmarirea si reevaluarea periodica a progreselor inregistrate de copil pe parcursul furnizarii beneficiilor, serviciilor si 

interventiilor, precum si dupa incheierea acestora pe o perioada definita de timp. 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite (realizate individual sau in colaborare cu ceilalti specialisti) sunt: 

• nota de caz (anexa 2), fisa functii vitale (anexa 4); fisa AMC (anexa 6), ancheta sociala incadrare in grad de handicap 

(anexa 13) raport monitorizare a copilului cu dizabilitati (anexa 12); 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 

➢ La solicitarea celorlalte servicii/birouri/compartimente, se implica in implementarea planurilor de interventie si monitorizarea 

persoanelor aflate in dificúltate; 

❖ Instrumentele de lucru, metodele si tehnicile folosite (realizate individual sau in colaborare cu ceilalti specialisti) sunt: 

• nota de caz (anexa 2), fisa functii vitale (anexa 4); fisa AMC (anexa 6), fisa MSR (anexa 8); 

• Interviul, documentarea, chestionarul, observatia, consilierea individuala si de grup. 

 

8.2. Documente utilizate: formularele descrise 

8.2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate:  

• catagrafia (anexa 1) 

• nota de caz (anexa 2) 

• fisa catagrafiere grup vulnerabil (anexa 3) 

• fisa functii vitale (anexa 4) 

• fisa de observatie (anexa 5) 

• fisa  AMC(anexa 6) 

• fisa verificare (anexa 7) 

• fisa MSR (anexa 8) 

• fisa identificare riscuri (anexa 9) 
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• planul de servicii (privind prevenirea separarii copilului de familie/post reintegrare – anexa 10); 

• raport monitorizare activitate asistent personal (anexa 11); 

• raport monitorizare a copilului cu dizabilitati (anexa 12); 

• ancheta sociala incadrare in grad de handicap (anexa 13) 

 

8.2.2. Continutul si rolul documentelor utilizate: 

• catagrafia grupurilor vulnerabile pe categorii sau zone defavorizate (anexa 1) 

• nota de caz cuprinde aspectele constatate in urma deplasarii, fiind intocmita de echipa si contrasemnata de seful de 

serviciu(anexa 2) 

• Fisa catagrafiere grup vulnerabil – contine nume/prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, conditiile de locuit 

si starea de igiena, categorii de grupuri vulnerabile/stattutul de incadrare in munca, starea curenta de sanatate, riscuri 

personale si familiale identificate; (anexa 3) 

• Fisa de evaluare a functiilor vitale – contine nume si prenume, C.N.P. /C.P./B.I./C.I./seria/nr, adresa, studii, masurarea 

functiilor vitale, anamneza nou-nascut (anexa 4) 

• fisa de observatie contine numele si prenumele sustinatorului familiei observate, situatia economica, sociala, starea de 

sanatate, nivelul de educatie, conditiile de locuit, comportament la risc, concluzii si propuneri (anexa 5) 

• fisa AMC contine nume/prenume, cod numeric personal, locul si data interventiei, tipul de interventiei, obiectivul general 

si specific, activitati desfasurate, concluzii si recomandari (anexa 6) 

• fisa de verificare respectare masura izolarii la domiciliu, contine nume si prenume persoana izolata, identificata cu CI, 

seria, numarul, aspecte constatate priivnd respectarea masurii si persoanele identificate la aceeasi adresa (anexa 7) 

• fisa MSR contine nume, prenume, CNP peroana vulnerabila, copil, medic de familie, locul si data interventiei, obiectiv 

general, specific, activitati desfasurate, concluzii si recomandari(anexa 8) 

• fisa identificare riscuri cuprinde echipa, vulnerabilitatile semnalate in fisa de observatie, date despre familie, situatia 

economica a familiei, practice parentale, date mama, tata, persoana care ingrijeste copilul, date copil/copii, - sanatate, 

dezvoltare, educatie, bunastarea copilului, concluzii si propuneri (anexa 9) 

• raport monitorizare activitate asistent personal (anexa 11); 

• raport monitorizare a copilului cu dizabilitati (anexa 12); 

• ancheta sociala incadrare in grad de handicap (anexa 13) 
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•  

• planul de servicii (privind prevenirea separarii copilului de familie/post reintegrare) cuprinde prestatiile si serviciile 

acordate familiei si coplilului (anexa 13); 

 

8.2.3. Circuitul documentelor va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele: 

➢ Toate documentele transmise în ţară instituţiilor publice sau persoanelor fizice şi juridice vor purta antetul instituţiei, 

vor fi semnate de catre director, şefii de compartimente funcţionale si salariatul/ii care a/au intocmit respectivul 

document; 

➢ Dispoziţiile emise de primar vor fi semnate de acesta, în baza documentaţiilor prezentate de emitent şi avizate de 

secretar pentru legalitate; 

➢ Înregistrarea actelor se face pe ani calendaristici, in baza secvenţei de numere care se rezervă, prin dispoziţie emisă 

până la 31 decembrie a fiecărui an pentru anul următor; 

➢ Pe fiecare document primit se inscrie, numărul de înregistrare; 

➢ Compartimentul care asigură activitatea de registratură prin persoanele desemnate, va proceda la înregistrarea 

instrumentelor de lucru care sunt  depuse personal in mapa de corespondenta a serviciului contrasemnate de seful de 

serviciu, inregistrate la secretariat si apoi semnate de directorul institutiei; 

➢ Actele rezolvate au un singur număr de înregistrare; 

➢ Corespondenţa va purta antetul stabilit de conducerea instituţiei; 

➢ Răspunsurile la scrisori, adresele, avizele, precum şi rapoartele, procesele verbale, notele care sunt transmise 

autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor fizice sau persoanelor juridice se întocmesc, de regulă, în două 

exemplare, astfel încât un exemplar original să rămână în arhiva instituţiei; 

➢ Corespondenţa externă se întocmeşte în mod obligatoriu cu respectarea următoarelor elemente: a) antetul aprobat care 

conţine adresa instituţiei, codul poştal, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa paginii de internet;  

b) numărul şi data de înregistrare;  

c) destinatarul (denumirea instituţiei, funcţia, numele şi prenumele);  

d) formula de introducere, cu precizarea numărului lucrării la care se face referire (dacă este cazul);  

e) conţinutul corespondenţei (prezentarea problemei tratate);  

f) formula de încheiere;  

g) semnăturile celor autorizaţi (funcţia, numele şi prenumele);  
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h) numărul de exemplare;  

i) viza de legalitate, dacă este cazul; 

8.3. Resurse necesare: 

8.3.1. Resurse materiale: 

- mese de lucru si scaune; 

- PC-uri, acces la baza de date, retea; 

- linie telefonica; 

- imprimanta; 

- acces nelimitat la internet; 

- birotica si consumabile. 

8.3.2. Resurse umane: Personalul desemnat in acest sens din cadrul Serviciului Asistenta Sociala a Copilului si Familiei – 

componenta Asistenta Medicala Comunitara (5 asistenti medicali comunitari si 2 mediatori sanitari) 

8.3.3. Resurse financiare: Cheltuielile de functionare prevazute in bugetul institutiei. 

8.4. Modul de lucru:  

8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii: 

 Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei - componenta Asistenta Medicala Comunitara (5 asistenti medicali 

comunitari si 2 mediatori sanitari) desfasoara activitati cu sau fara implicarea altor specialisti (asistent social, psiholog, medic, jurist, 

etc.) in procesul de acordare a serviciilor sociale. 

 8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii: 

 Identificarea persoanei care apartine unui grup vulnerabil; 

• Acordarea asistentei medicale comunitare de catre asistentul medical comunitar; 

• Acordarea asistentei medicale comunitare de catre mediatorul sanitar; 

• Monitorizarea persoanelor vulnerabile (impreuna cu echipa desemnata) in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale : 

copii in situatie de risc, copii cu dizabilitati, mame minore, adulti in dificultate, persoane varstnice, parinti saraci cu copii in 

intretinere, persoane lipsite de locuinte  sau  fara adapost, gravide minore, someri, persoane cu nivel de educatie scazut, alte 

categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunitatii. 

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii:  
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• Inregistrarea periodica de catre asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari a beneficiarilor si a serviciilor 

acordate acestora in aplicatia online AMCMSR.gov.ro a Ministerului Sanatatii (rapoarte sintetice de activitate lunare 

sau la nevoie); 

• Completarea instrumentelor de lucru utilizate in activitatea zilnica de catre asistentii medicali comunitari si mediatorii 

sanitari. 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. crt. Compartimentul 

(postul)/actiunea 

(operatiunea) 

I II III IV V VI …. 

1)  SASCF E       

2)  SASCF  V      

3)  Director 

executiv/director 

executiv adjunct 

  A     

4)  SASCF    Ap.    

5)  SASCF     Ap.   

6)  Serviciul 

Evaluare, 

Monitorizare, 

Autorizare 

     Ah.  

 

10. Anexe, inregistrari, arhivari: 



Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

    

Procedura de lucru 

Privind  

Asistenta Medicala Comunitara  

Ediţia: __________  

Nr. de ex. ______________       

EDIŢIA ________  

Exemplar nr. _______ 

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A 

COPILULUI SI FAMILIEI 

 

Cod: ___________________ Revizia _______________ 

 

Nr. de ex. ____________ 
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Nr. crt. Denumirea anexei Elaborator Aproba Numar 

exemplar 

Difuzare Arhivare Alte 

elemente 

Loc Perioada  

1. Catagrafie AMC/MSR Sef serviciu 1     

2. Nota de caz Responsabil 

caz/AMC/MSR 

Sef serviciu 1     

3. Fisa catagrafiere grup vulnerabil  AMC Sef serviciu 1     

4. Fisa functii vitale AMC Sef serviciu 1     

5. Fisa de observatie Responsabil 

caz/AMC/MSR 

Sef serviciu 1     

6. Fisa  AMC AMC/MSR Sef serviciu 1     

7. Fisa MSR AMC/MSR Sef serviciu 1     

8. Fisa de verificare AMC/MSR Sef serviciu 1     

9. Fisa identificare riscuri Responsabil 

caz/AMC/MSR 

Sef serviciu 1     

10. Ancheta sociala asistent personal Responsabil 

caz/AMC/MSR 

Sef serviciu 1     

11. Raport monitorizare activitate 

asistent personal 

Responsabil 

caz/AMC/MSR 

Sef serviciu 1     

12. Raport monitorizare a copilului cu 

dizabilitati 

Responsabil 

caz/AMC/MS 

Sef serviciu 1     

13. Planul de servicii Responsabil 

caz/AMC/MSR 

Sef serviciu 1     

 



Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

    

Procedura de lucru 

Privind  

Asistenta Medicala Comunitara  

Ediţia: __________  

Nr. de ex. ______________       

EDIŢIA ________  

Exemplar nr. _______ 

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A 

COPILULUI SI FAMILIEI 

 

Cod: ___________________ Revizia _______________ 

 

Nr. de ex. ____________ 
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11. Cuprins 

Nr. componentei în 

cadrul procedurii 

formalizate 

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina 

 Coperta  Pg.1 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate  

Pg. 2 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate Pg. 2 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii fromalizate 

Pg. 2-5 

4 Scopul procedurii formalizate  Pg. 5 

5 Domeniul de aplicare a procedurii formalizate Pg. 5-6 

6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activitatii procedurate Pg. 17 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata  Pg. 18-19 

8 Descrierea procedurii formalizata Pg. 19-30 

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Pg. 30 

10 Anexe, inregistrari, arhivari Pg. 31 

11 Cuprins  Pg. 32 

 


