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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 

Axinte Alina 

Gabriela 

 

 

 

Vasile Dorina 

Asistent 

comunitar 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Comisie 

SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Asistență 

comunitară 

Asistent 

comunitar 

Axinte 

Alina 

Gabriela 

 

 

 

Vasile 

Dorina 

16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Asistență 

comunitară 

Asistent 

comunitar 

Axinte 

Alina 

Gabriela 

 

 

 

Vasile 

Dorina 

16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activităţile desfăşurate de asistența comunitară, în scopul urmăririi și 

îmbunătățirii stării de sănătate a comunității. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Obiectivul general al activității îl constituie urmărirea și îmbunătățirea stării de sănătate a 

comunității în general și în special al persoanelor vulnerabile din punct de vedere medico – social. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare sunt: 

 furnizarea de servicii medicale de profilaxie către membrii comunității; 

 promovarea sănătății comunității prin educație pentru sănătate în legătură cu cei mai 

importanți determinanți ai sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și de 

serviciile medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, nutriție, asigurarea unui 

mediu sănătos); 

 identificarea riscurilor pentru sănătate și a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de 

vedere medical sau social; 

 consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale; 

 direcționarea persoanelor vulnerabile către serviciile medico-socio-educaționale și 

monitorizarea accesului acestora; 

 asistența la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a pacientului cronic și a 

vârstnicului, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare; 

 asistența medicală de urgență în limita competenței profesionale. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea asistentului medical comunitar. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartiment Secretariat; 

- Compartimentul Asistență socială; 

- Compartiment Stare civilă; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- OUG 18 / 2017 privind asistența medicală comunitară; 

- OUG 162 / 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- HG 56 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- OUG 144 / 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului 

Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 477 / 2008 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții specifice : 

Asistentul medical generalist desemnează numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de 

calificare, abilitați să acorde îngrijiri generale de sănătate. Aceștia pot fi :  

a. asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență 

de asistent medical generalist; 

b. asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată, cu diplomă de absolvire 

de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată; 

c. asistent medical generalist cu studii postliceale și medii, cu : 

- atestat de echivalare de asistent medical generalist, asistent medical de medicină 

generală; 

- diplomă de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical 

medicină generală, asistent medical generalist, eliberată de Ministerul Sănătății sau 

Ministerul învățământului și Științei; 

- certificat de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical 

medicină generală, asistent medical generalist, eliberat de Ministerul Educației 

Naționale sau Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; 

- certificat de competențe profesionale eliberat de Ministerul Educației și Cercetării 

sau Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; 
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- diplome, certificate, alte documente care conferă competențele profesionale de 

asistent medical generalist certificate de unitatea de formare, pentru care titularul și-

a început formarea anterior datei de 1 ianuarie 2007;  

- diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical 

responsabil de îngrijiri generale, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, 

de un stat membru aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația 

Elvețiană cetățenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cazul dovezilor de calificare de 

asistent medical generalist dobândite într-un stat terț.  

  

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

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

de sănătate furnizate la nivelul comunității, destinate creșterii accesului populației, la servicii de sănătate 

centrate pe prevenire în special a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical și 

social și care se desfășoară în sistem integrat, prin colaborarea cu cabinetele medicilor de familie, cu 

serviciile sociale și servicii educaționale, de sprijin pentru accesul în sistemul de educație și de prevenire 

a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, de la nivelul comunității în cadrul serviciului public 

de asistență socială, al departamentului de specialitate al autorității publice locale sau al centrului 

comunitar integrat, cu alte structuri medicale și sociale de pe raza comunității și a județului, inclusiv cu 

organizații neguvernamentale. 

 

Asistența medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico - sociale identificate prin 

catagrafia populației aparținând grupurilor vulnerabile din comunități, fiind în concordanță cu politicile 

și strategiile guvernamentale, precum și cu cele ale autorităților administrației publice locale. 

 

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistență 

medicală comunitară a populației, în special a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct 

de vedere medical, economic sau social, în condițiile legii și în limitele resurselor umane și financiare 

existente. 

 

 Organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară, pot fi exercitate doar 

de persoane cu titlul profesional de asistent medical generalist. 

 

 Furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară se poate face prin:  

a. serviciul public de asistență socială; 

b. compartimentul de asistență medicală comunitară din cadrul autorităților administrației 

publice locale; 

c. centre comunitare integrate înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

administrației publice locale; 

d. aparatul de specialitate al primarului.  
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 Îndeplinirea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară se realizează de către 

următoarele categorii profesionale, în limita competențelor:  

a. asistenți medicali comunitari; 

b. mediatori sanitari, în funcție de specificul comunității. 

 

Personalul care prestează activități de asistență medicală comunitară lucrează în colaborare cu 

personalul din cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asistență 

socială, cu personalul centrului comunitar integrat și cu alți furnizori de servicii de sănătate, sociale, 

educaționale, inclusiv cu organizații neguvernamentale care furnizează servicii de profil. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 Documente concepute în cadrul compartimentului și aprobate de primar, sau după caz de 

consiliul local : 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele întocmite servesc asigurării de servicii de asistență medicală comunitară la 

nivelul populației dintr-o comunitate, în special a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din 

punct de vedere medical, economic sau social. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

 Compartimentul, cu sprijinul unităților abilitate, concepe și propune spre aprobare primarului, 

sau după caz consiliului local, materiale informative, broșuri, strategii de marketing, etc. în scopul 

creșterii stării de sănătate generală a colectivității 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : materiale și echipamente specifice, calculatoare, internet, birotica, 

consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 
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8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 În funcție de nevoile identificate la nivelul comunităților, privind furnizarea integrată de servicii 

medico - socio - educaționale, în subordinea autorităților executive ale administrației publice locale se 

pot înființa centre comunitare integrate, ca entități cu sau fără personalitate juridică, finanțate integral 

din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ - teritoriale. 

 

Asistentul medical comunitar poate desfășura activitate în următoarele domenii: îngrijiri la 

domiciliu, psihiatrie, social și altele asemenea. Aceștia își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor 

publice de asistență socială organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, în 

aparatul de specialitate al primarului. 

  

 Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară este colectivitatea locală 

din aria geografică a comunei Prisacani, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane 

vulnerabile. 

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:  

a. nivel economic sub pragul sărăciei; 

b. șomaj; 

c. nivel educațional scăzut; 

d. diferite dizabilități, boli cronice; 

e. boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative; 

f. graviditate; 

g. vârsta a treia; 

h. vârstă sub 16 ani; 

i. fac parte din familii monoparentale; 

j. risc de excluziune socială. 

 

Asistența medicală comunitară cuprinde, în principal următoarele activități:  
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a. identificarea problemelor medico - sociale ale comunității; 

b. educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viață și mediu 

sănătos; 

c. mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale 

medicale profilactice etc; 

d. promovarea sănătății reproducerii și planificarea familială; 

e. îngrijirea și asistența medicală la domiciliu, curativă și de recuperare, în vederea 

reinserției sociale; 

f. acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu. 

 

 Desfășurarea activităților de asistență medicală comunitară integrată cu serviciile sociale se face 

în folosul comunității de serviciul public de asistență socială de la nivelul comunei sau, după caz, de 

compartimentul desemnat cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari, 

precum și a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din 

transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita 

creditelor bugetare aprobate cu această destinație și a normativului de personal aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile 

de asistență medico - sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico - 

socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările 

ulterioare. Consiliul local, la propunerea autorităților executive, pot aproba suplimentarea din veniturile 

proprii ale bugetelor locale a finanțării cheltuielilor de personal, pot aproba angajarea și a altor categorii 

de personal care furnizează, potrivit legii, servicii medicale, sociale și, după caz, educaționale, cu 

asigurarea finanțării cheltuielilor acestora din bugetul local respectiv. 

 Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea spațiului, precum și a 

bunurilor și serviciilor necesare întreținerii și funcționării activității de asistență medicală comunitară, 

în condițiile legii și în limitele resurselor umane și financiare existente. 

Asistența medicală comunitară este coordonată tehnic și metodologic de către Ministerul 

Sănătății, prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcția de sănătate publică județeană 

Iași. Aceasta, împreună cu autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de monitorizarea 
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și evaluarea activității de asistență medicală comunitară și transmit lunar Ministerului Sănătății raportul 

privind activitatea desfășurată la nivel de județ. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Obiectivele asistenței medicale comunitare sunt următoarele:  

a. identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistență socială, a problemelor 

medico - sociale ale comunității și, în special, ale persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile; 

b. facilitarea accesului populației, în special al persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile, la servicii de sănătate și sociale; 

c. promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, 

inclusiv prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate; 

d. participarea la implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții de sănătate 

publică adaptate nevoilor comunității, în special persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile; 

e. furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale ale 

personalului cu atribuții în domeniu. 

 

 Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare de către personalele care au 

atribuții legale în acest domeniu, sunt următoarele:  

a. identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de 

vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea 

acestora și evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora; 

b. desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și 

în directă legătură cu determinanți ai stării de sănătate, respectiv stil de viață, condiții de 

mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate și efectuarea de activități de educație 

pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos; 

c. furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în 

special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical 

sau social; 
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d. participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: 

vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale 

de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de 

vaccinări și controalele medicale profilactice; 

e. semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu 

ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și 

combatere a eventualelor focare de infecții; 

f. identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea 

informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor și a 

gravidelor, în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului 

acestora la servicii medicale; 

g. supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și 

promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul 

sugarilor cu risc medical sau social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice 

recomandate de medic; 

h. identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social 

în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea 

de vizite periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor; 

i. identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social 

sau al sărăciei și informarea acestora despre serviciile de planificare familială și 

contracepție, precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii; 

j. monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidența specială, respectiv 

evidența privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu 

tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii 

de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și evidențe 

speciale; 

k. efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în 

stare de dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar 

asistenței medicale primare, secundare și terțiare; 

l. consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale; 
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m. furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor 

profesionale legale; 

n. direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale și 

sociale și monitorizarea accesului acestora; 

o. organizarea și desfășurarea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din primărie și 

personal din alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care 

pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile; 

p. identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a 

cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesită intervenția altor 

servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare; 

q. colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizații neguvernamentale 

pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau 

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

r. alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale 

comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile; 

s. întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu respectarea 

normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei. 

 

 Asistentul medical comunitar are, în principal, atribuții privind:  

a. identificarea familiilor cu risc medico - social din cadrul comunității; 

b. determinarea nevoilor medico - sociale ale populației cu risc; 

c. culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară 

activitatea; 

d. stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății; 

e. identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico - social 

în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical 

individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou - 

născutului; 

f. efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție 

a sănătății mamei și a nou - născutului; 
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g. în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte 

structuri, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului; 

h. supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic; 

i. promovează necesitatea de alăptare și practicile corecte de nutriție; 

j. participă, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul comunității: 

vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor naționale de 

sănătate; 

k. participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de 

infecții; 

l. îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic; 

m. semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu 

ocazia activităților în teren; 

n. efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico - social tratați la domiciliu și 

urmărește aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic; 

o. urmărește și supraveghează în mod activ copiii din evidența specială (TBC, HIV/SIDA, 

prematuri, anemici etc); 

p. identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și contribuie la înscrierea 

acestora; urmărește și supraveghează activ nou - născuții ale căror mame nu sunt pe 

listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie; 

q. organizează activități de consiliere și demonstrații practice pentru diferite categorii 

populaționale; 

r. colaborează cu ONG-uri și cu alte instituții pentru realizarea programelor ce se adresează 

unor grupuri - țintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări 

mintale și de comportament), în conformitate cu strategia națională; 

s. urmărește identificarea persoanele de vârstă fertilă; diseminează informații specifice de 

planificare familială și contracepție; 

t. se preocupă de identificarea cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a 

persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile; 

u. efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață 

sănătos. 
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 Asistentului medical comunitar îi revin responsabilitățile respectării:  

a. normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidențialității în exercitarea 

profesiei; 

b. actelor și hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională și limitele de 

competență; 

c. îmbunătățirii nivelului cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme 

de educație continuă; 

d. întocmirii evidenței și completării documentelor utilizate în exercitarea atribuțiilor de 

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

documente. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Asistență 

comunitară 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 


