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ATRIBUȚII ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 

Proiect „CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU  

COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE”  

Nr. ____________ 

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL 

• Denumirea postului: asistent medical comunitar  

• Cod COR: 325301 

•  Nivelul postului: execuție, membru în echipa comunitară integrată  

• Scopul principal al postului: facilitarea şi îmbunătăţirea accesului populaţiei, în special al 

grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul comunităţilor cu servicii ale 

medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile 

educaționale.  

• Durata muncii: pe perioada derulării proiectului 

• Locul de desfășurare a activității:  UAT/Centrul Comunitar Integrat și muncă de teren 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI2 

• Studii de specialitate: studii postliceale sau studii superioare, conform legislației specifice 

pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar; 

− specializarea în asistență medicală comunitară; până la apariția de asistenți medicali cu 

specializare de asistență medicală comunitară, posturile de asistent medical comunitar vacante 

pot fi ocupate de specialitățile de asistent medical, conform competențelor dobândite în baza 

titlului oficial de calificare, doar de către moașe sau asistenți medicali absolvenți de studii 

sanitare într-o specializare de profil clinic, astfel cum sunt acestea definite la art.207, alin.(3) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, respectiv: asistent medical 

generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie / moașă, asistent medical de pediatrie și 

asistent medical de ocrotire 

• Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel minim 

 

 
1 Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul instituţiei publice şi se va 
ştampila în mod obligatoriu; 
2 Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul instituţiei publice pentru 
ocuparea postului; 

 
UAT___________________________________________________ 
 
Programul Operațional Capital Uman   
Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei  
Obiective specifice 4.5, 4.6, 4.10  
Proiect „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea sărăciei și excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 
 Beneficiar: Ministerul Muncii și Justiției Sociale  

 

Conducător instituție1, 

 

_____________________

_______________ 
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• Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  

− experiență în domeniul asistenței medicale/voluntariat, etc;  

− capacitate de decizie și reacție în situații de urgență; 

− spirit de ordine și disciplină; 

− disponibilitate de a-i ajuta pe cei în dificultate; 

− abilități de comunicare cu personalul medical din cabinetul medicului de familie, cu specialiștii 

din unitățile sanitare,  autorităţile locale şi comunitatea din care face parte; 

− corectitudine; 

− abilitate de lucru în echipă. 

ATRIBUŢIILE POSTULUI3: 

a. realizează catagrafia populației din colectivitatea locală din punct de vedere al 

determinanților stării de sănătate și identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile și/sau cu 

risc medico-social din cadrul comunității, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele și femeile de 

vârstă fertilă; 

b. identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora pe 

listele medicilor de familie; 

c. 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; 

d. 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; 

e. furnizează servicii de sănătate preventive și de promovare a comportamentelor favorabile 

sănătății copiilor, gravidelor și lăuzelor, cu precădere  a celor provenind din familii sau grupuri 

vulnerabile, în limita competențelor profesionale; 

f. 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; 

g. 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 și a municipiului 

București, iar pentru aspectele ce țin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul 

Centrelor de Sănătate Mintală; 

h. 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; ține evidența administrării manevrelor terapeutice, în limita  

 
3   Se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute în cererea de finanțare, conform condiţiilor prevăzute de lege pentru ocuparea 

postului 
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competențelor profesionale; 

i. anunță imediat  medicul de  familie sau serviciul județean de ambulanță, respectiv Serviciul de 

ambulanță București-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunității aflat într-o 

stare medicală de urgență; 

j. identifică  persoane, cu precădere copii, 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; 

k. 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;  

l. realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita  competentelor 

profesionale, conform modelului de management de caz adoptat prin  ordin al ministrului 

sănătății,  în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

m. supraveghează tratamentul pacienților cu tuberculoză și participă la administrarea 

tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita  competențelor profesionale; 

n. 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 (ambulanța, 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, conform 

prevederilor art. 109 din Codul Penal și notifică centrele de sănătate mintală și organele de 

poliție locale și județene în legatură cu pacienții non-complianți; 

o. identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică,  cazurile de abuz, 

alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa 

asistenţei medicale comunitare; 

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

q. în localitățile fără medic de familie și/sau personal medical din cadrul asistenței medicale 

școlare efectuează triajul epidemiologic în unitățile școlare la solicitarea direcțiilor de sănătate 

publică județene și a municipiului București, în limita competențelor profesionale; 

r. 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; 

s. întocmește evidențele necesare și completează documentele utilizate în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu,  alte documente 

necesare sau solicitate și conforme atribuțiilor specifice activităților desfășurate; 

t. elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de  

raportare definit de Ministerul Sănătății și raportează activitatea în aplicația online 

AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor personale și a diagnosticului medical  

al  beneficiarilor; 

u. desfășoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalți 

profesioniști din comunitate: asistentul  social/tehnicianul în asistență socială, consilierul școlar 
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și/sau mediatorul școlar, pentru  gestionarea  integrată a problemelor medico- socio - 

educaționale  ale persoanelor  vulnerabile și lucrează  în echipă cu  moașa și/sau  mediatorul 

sanitar, acolo unde  este cazul; 

v. 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; 

w. 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; 

x. 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. 

• Alte atribuții (specifice în cadrul proiectului): 

− Asigură furnizarea de servicii integrate, medico-sociale, flexibile şi adecvate nevoilor 

beneficiarilor, acordate în mediul în care aceştia trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor 

acordate în cadrul pachetului de bază în colaborare cu medicul de familie cu accent pe  

promovare și prevenţie  precum si asigurarea monitorizării bolnavilor cronici și a bolnavilor cu 

boli rare  in scopul asigurării eficienței serviciilor medicale  

• Obiective de performanță individuală: 

− Îmbunătăţirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii de sănătate de bază, 

preventive şi curative, integrate şi de calitate; 

− Creșterea numărului de beneficiari de servicii de asistență medicală comunitară (gravide, copii, 

bolnavi cronici, etc); 

− Prevenirea îmbolnăvirilor și reducerea morbidității datorată bolilor cronice sau ale celor 

transmisibile; 

• Criterii de evaluare a realizării obiectivelor de performanță: 

− Rezultate obținute 

− Asumarea responsabilităților 

− Adaptarea la complexitatea muncii 

− Inițiativă și creativitate 

• Indicatori de performanță: 

− Număr total beneficiari de servicii (gravide, copii, persoane cu boli cronice, etc);  

− Număr persoane vulnerabile înscrise pe listele unui medic de familie;   

− Număr colaborări cu echipa comunitară integrată. 

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI 

1. Sfera relaţională internă: 

      a) Relaţii ierarhice: 

− Subordonat faţă de: UAT și coordonatorului din cadrul DSP; 

− Superior pentru: nu este cazul 
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   b) Relaţii funcţionale: 

− Cu membrii echipei comunitare integrate;  

− Cu alți colaboratori din cadrul mecanismului de colaborare interinstituțională 

2. Sfera relaţională externă: 

− Cu autorităţi şi instituţii publice: ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi 

locale etc ; 

− Cu persoane juridice private: furnizori de servicii sociale, organizaţii neguvernamentale,etc. 

3. Limite de competenţă4: 

− Deciziile pot fi luate cu aprobarea prealabilă a conducătorului instituției  

− Asigură consultanţă/consiliere verbal și în scris, cu respectarea prevederilor legale. 

4. Supervizare/raportare: 

− Supervizorul direct din partea proiectului este Unitatea de Management a Proiectului (UMP);  

− Supervizorul tehnic este conducătorului instituției; 

− Raportarea activităților se face în scris, lunar, prin intermediul unui raport lunar de activitate 

(raportul lunar constituie document în baza căruia se face plata lunară); 

− Rapoartele lunare sunt avizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP). 

 

  

 

Avizat manager de proiect: 

Numele şi prenumele:  

Semnătură: 

Data:         

          

   Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 

Numele şi prenumele:  

Semnătura: 

Data:        

 

 

 
4 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 


