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A UNŢ DE RECRJf TARE ŞI SELECŢIE w

A SPECIALIŞTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR) - GRUP ŢINTA PE
COMPONENTA lE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ - CARE VOR FACE PARTE
DIN ECHIPA CO :1UNITARĂ INTEGRATĂ

PROIECT: CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE
I w w

PENTRU COMBATEREA SARACIEI ŞI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Dosarele de tscriere în vederea recrutării şi selecţiei specialiştilor - asistent medical comunitar -
grup ţintă, care vo~Jface parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului CREAREA ŞI
IMPLEMENTAREA. SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA
SĂRĂCIEI ŞI A E~CLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul judeţean
al activităţii de asist1enţă medicală comunitară de la sediul DSP MEHEDINTI/ persoana cu atribuţii, de
coordonare judeţeană a activităţii de asistenţă medicală comunitară pentru cazurile în care nu este
desemnatun coordo,ator juteţean conform legislatiei specifice, in termen de IOzile de la data publicarii.

DENUMIREA POiITIILOR:

I
• DENUMIREA HOZITIEI : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

• Nivelul poziţiei: 1xecutie,membruîn echipa comunitară integrată

• Scopul principal al poziţiei: acordarea de servicii de asistenţă medicală comunitară în scopul
îmbunătăţirii accesului populaţiei apartinând grupurilor vulnerabile, din localităţile selectate pentru

I
derularea proiectuluf, la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu servicii
ale medicului de f milie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale şi serviciile
educaţionale.

• Durata muncii: e perioada derulării proiectului
'

• Locul de desfăş 1 rare a activităţii: UAT POROINA MARE/Centrul Comunitar Integrat+ teren

DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR, RESPONSABILIT ĂTILOR CORESPUNZĂTOARE
POZITIILOR: I

Atribuţiile a~istentului medical comunitar conform documentului cadru ce conţine atribuţiile,
Întocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 324/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizart' funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară :

MlllSHRUL,MlJNCll I'~~-MINISTEl<UL S.'\NXIAŢll ili'll\11~·~'M;; MINL\Tfl\l!L EDUCATfF.l NAŢl\)NALE '1r~I SERVICII
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a) realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării
de sănătate şi identibcă gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul
comunităţii, cu priorif ate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
b) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele
medicilor de familie~,
c) semnalează medi ului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care
necesită acces la ser1 icii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor
care trăiesc în sărăalie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor
profesionale;
d) participă în ntareel ităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum
şi la implementare, programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul
colectiv~tăţii locale, ~dresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau
economic;
e) fumizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii
copiilor, gravidelor ~i lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita
competenţelor profesionale;
f) fumizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în
special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale;
g) informează, educlj şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de
viaţă sănătos şi impl .mentează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de
viaţă sănătos împreu ă cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor
de sănătate publică j1 deţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru aspectele ce ţin de sănătatea mintală,
împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;
h) administrează trn~amente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de
familie sau a med+ului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale,
respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin

I
evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita competenţelor profesionale;
i) anunţă imediat Tedicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, respectiv Serviciul de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare

~~dica~ă de urgenţă;! ~ ... . . . . . . ~ . ~
J) identifică persoanele, cu precadere copm diagnosticaţi cu boh pentru care se ţme o evidenţa speciala,
respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de
familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate;

t:'l~l-~lt:RlJl._,ML:NCl_I
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k) supraveghează în · od activ bolnavii din evidenţele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. -
I

şi participă la adml'nistrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor
profesionale; 1

I) realizează manag9P1entul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale,
conform modelului dlbmanagement de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii;
m) supraveghează trf,tamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict
supravegheat (DOT/1t SS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;
n) pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de
centrele de sănătate I mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita
competenţelor; idenţifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le
informează pe acest~a, precum şi familiile acestora asupra serviciilor medicale specializate de sănătate
mintală disponibile lşi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de urgenţă
(ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii
de urgenţă psihiatrifă; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de
judecată, potrivit pnyvederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în
legătură cu pacienţiijnoncomplianţi;
o) identifică şi noti ică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte
situaţii care necesit intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale
comunitare;
p) participă la aplica ea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
q) în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale şcolare
efectuează triajul eJ~demiologic în unităţile şcolare la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene,
în limita competenţelor profesionale;
r) identifică, evalu~ază şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la
monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
s) întocmesc evidef ţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, respectiv legistre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau
solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor desfăşurate;
ş) elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit
de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea
confidenţialităţii dat~lor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
t) desfăşoară activit!tea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti
din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul

M1~_1snRtH. MUNCII ,tfl;j"[l;Q'illli MINISTERUL SANA1A111 •tl~il~) M1:-m-ruuJ1. FDVCAf:U NAPONALE SERVICII
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şcolar, pentru gestiorlarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi
lucrează în echipă cu/moaşa şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;
ţ) participă la realiza~ea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii,
conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea
intervenţiilor integraf.e dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate;
participă la moniton,izarea intervenţiei şi evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă
medicală şi a servici~lor de sănătate;
u) colaborează cu !alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru
realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate
în risc din punct de +dere medical, economic sau social;
v) realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale
comunităţii şi persdanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita

::;:::::or:~:J:::PENTRU OCUPAREA POllŢIILOR DE ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR I

Pentru înscriere, persoanele interesate pentru ocuparea poziţiei de asistent medical comunitar
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
I

Spaţiului Economic furopean şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limbalromână, scris şi vorbit;
c) are vârsta miniipă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

medicale eliberate d~ medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte co~diţiile de studii
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori

contra autorităţii, ri/ unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, a unei infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar fade-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

I
reabilitarea.

Ml~L$H:RUl.MUNCII
Şi )l!STIŢIEl SOCIALE

MINL\TElllJL SANArAJ'ii MINISTERU\. EOIJCA'f!l"! NATfONALT:

Proiect cofinanţat din FondulSocialEuropeanprin ProgramulOperaţional Capital Uman

~
, SERVICII
i COMUNITARE
1 INTEGRATE

4



UNIUNEA EUROPEANĂ

"fr *
~-\f&(:r**** ** ** **** Instrumente Structurale

2014-20211

CONDIŢII SPECfFICE PENTRU OCUPAREA POZIŢIEI DE ASISTENT MEDICAL
COMUNITAR: I
a) pentru asistentul ~edical comunitar: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau
învăţământ universittr în specializarea "asistenţă medicală" sau în specializarea "moaşă";
b) cunoştinţe de opejare pe calc~lator: nivel m'.nim. •

DOCUMENTE NEtESARE INSCRIERII IN GRUPUL TINTA:

În vederea înscrierii~ persoanele interesate vor depune la s~diul DSP MEHEDINTI un dosar, care va
cuprinde următoarele documente:

PENTRU POZIŢIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

În vederea înscrierii, în termen de 1O de zile lucrătoare de la data publicării anunţului, persoanele
interesate depun, lJI Direcţia de Sănătate Publică MEHEDINTI, un dosar, care va conţine în mod
obligatoriu:
1. cerere de îns1criere anexata;
2. curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;
3. copia actului! de identitate; copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie (după
caz, hotărâre judecăt1orească de divorţ);
4. copii ale dif lomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfec~ionări;
5. copia Certi9catului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, în termen de valabilitate sau adeverinţă de înscriere în Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz;
6. copia avizul+ anual pentru autorizarea exercitării profesiei, în termen de valabilitate;
7. copia carnet~lui de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experienţa
profesională specifiWănecesară pentru ocuparea poziţiei (ex:adeverinţe privind vechimea în munca şi în
specialitatea studiildr, contracte de muncă, fişe de post, recomandări, etc);
8. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
depunerii dosarului ~e către medicul de familie al candidatului;
9. cazierul judiciar valabil - original;
10. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai este înscris în nici un
program/proiect din [care este finanţat/subvenţionat; în situaţia în care persoana care depune documentaţia
mai este înscrisă într-un astfel de program/proiect va menţiona acest aspect în declaraţie, precum şi faptul

Mil,,„i:Ruc_MuNc11 IJli:M~ll\ M1N1sTE1u1L.si\NAri\r11 Wf;!~ol~) M1N1snRuL. wucAr:fl N,,TroNA1r: 111"~ , SERVICII
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Căîn situaţia selectăr~i şi în acest proiect, îşi va asuma obligaţia ca, în termen de 1O zile de la data
comunicării admiterii sale în cadrul proiectului, va renunţa la programul/proiectul anterior; în original;

Actele prevăzute la umctele 3, 4, 5, 6 şi 7 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea. onformitatea cu originalul se realizează de către reprezentantul Direcţiei de Sănătate
Publică Mehedinti - coordonatorul activitătii de asistenţă medicală comunitare/ persoana cu atributii de
coordonare judeţeanf a activităţii de asistenţă medicală comunitară pentru cazurile în care nu e desemnat
un coordonator judeţean

lnstrumenie Structurale
201'·2020

Calendar procedură de recrutare şi selectie:

I

I
Data/ora

PUBLICITATE
I

6 august 2019

DEPUNERE DOS1RE la COORDONA TORUL JUDETEAN AL 6-21 august 2019
ACTIVITĂŢII DE 1s1STENŢĂ MEDICALA COMUNITARĂ DE LA
NIVELUL DSP ~HEDINlY PERSOANA VCU ATRIB UTii D~
COORDONARE JUDETEANA A ACTIVIT ATII DE ASISTENTA
MEDICALĂ cowlmITARĂ PENTRU CAZURILE IN CARE Nu
ESTE DESEMNA f Y~ COOARDONATORUL JUDETEAN LA
MINISTERUL SANATATII IN ATENTIA COMISIEI DE
RECRUTAREŞISE~ECŢIB .

DOSARELE SE TRANSMIT DE CĂTRE COORDONA TORUL 23 august 2019
JUDETEAN ~L JACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALA
COMUNII ARA D LA NIVELUL DSP MEHEDINTI/ PERSOANA

I V V
cu ATRIBUTIIV Df COO~ONARE JUDEŢ~ANA A ACTIVIT AŢII
DE ASISTENŢA 11EDICALA COMUNITARA PENTRU CAZURILE
IN CARE NU ESTE DESEMNAT UN COORDONATORUL

I V V V A
JUDETEAN LA M~ISTERUL SANATAŢII IN ATENŢIA COMISIEI
DE RECRUT ARE ŞI SELECTIE

I •

SECRETARUL CÎMJSIEI PREDĂ DOSARELE PREŞEDINTELUI 28 august 2019
COMISIEI

PROCEDURA DE EVALURAEA DOSARELOR de către COMISIA DE 29 august 2019-4
I

MlltSHll\J(. MUNCII
ŞI USTiTLH SOC!Al.E

MINISTERU(. SiiNArA rn . LB ,SERVICIIM1Nis-rmu1.wucxrm NATfONA'-" /f#e :i,. ! COMUNITARE
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RECRUTARE ŞI SEtECŢIE septembrie 2019

AFISARE REZULTATE RECRUT ARE ŞI SELECTIE

DEPUNERE CONTESTA ŢII LA SEDIUL DSP MEHEDINTI I 6 septembrie 2019,
ora 14.00

COORDONATORUIL ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALA I 9 septembrie 2019
COMUNITARĂ DEI LA NIVELUL DSP MEHEDINTI TRANSMITE
CONTESTAŢIILE

5 septembrie 2019,
ora 14.00

SOLUŢIONARE COrTESTA ŢII

AFISARE REZULTtTE SOLUTIONARE CONTESTATII

AFISARE REZUL TţTE FINALE

10 septembrie 2019

11 septembrie 2019,
ora 14.00

12 septembrie 2019,
ora 14.00

INCHEIERE CONTRACT DE SUBVENTIE
I

8 :"v11f!STf.Rl/t MUNCII
ŞI jµSTIŢlEI SOClALE

M.INISTERlH. $.ĂNĂTĂ ru MtNlSTERUL F.DUCATff1 NAlfONAU;
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