
 

 

 

 
 
 
 

FIŞA POSTULUI 
 

     A. Identificarea postului  
      1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului: Compartiment Asistentă Medicală 
Comunitară ; 
      2. Denumirea postului :  Asistent medical comunitar, debutant - Cod COR 325301 ; 
      3. Poziţia postului din statul de organizare : Personal contractual de executie ; 
      4. Funcţia : x; 
      5. Gradul/Treapta profesională : x; 
      6. Nivelul de acces la informaţii clasificate : x; 
      7. Relaţii cu alte posturi : x; 
   7.1. Sfera relaţională internă: x ; 
   - relaţii ierarhice : x; 
   - relaţii funcţionale : x; 
   - relaţii de control : x; 
   - relaţii de reprezentare : x; 
   7.2. Sfera relaţională externă:  
   - relaţii cu autorităţi şi instituţii publice :x ; 
   - relaţii cu organizaţii internaţionale : x ; 
   - relaţii cu persoane juridice private : x; 
      B.Cerinţele postului  
      1.Pregătire: x; 
      1.1. studii de specialitate : diplomă/adeverință de absolvire școală postliceală sanitară în 
specialitatea asistent medical generalist ; 
      1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare : x  
      1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere : x; 
      1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere : da; 
      1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi : x; 
      1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor : x; 
      2.Experienţă:  
      2.1. vechime în muncă : x ; 

2.2. vechime în specialitate : nu este cazul ; 
3.Aptitudini şi abilităţi necesare : capacitate decizională, integritate și loialitate, 

perseverentă, automotivare profesională; 
4.Starea sănătăţii : Foarte bună; 
5.Trăsături psihice şi de personalitate: abilitați în comunicare, asumarea 

responsabilitații, adecvareaa situații neprevazute, îndemanare, concentrare, punctualitate, 
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capacitatea de a învața, aptitudini tehnice, dispusa intotdeauna sa-si imbogateasca bagajul de 
cunoștințe. 

C. Condiţii specifice postului  
1.Locul de muncă : Compartiment Asistentă Medicală Comunitară - Unitatea 

Administrativ Teritorială – oraș  Rovinari ; 
2.Programul de lucru : 8 ore/zi, 40 ore/saptamana ; 
3.Deplasări curente : Ori de cate ori este cazul; 
4.Încadrarea în condiţii de muncă: activitatea se desfasoară in spatiu protejat, cu un 

nivel  mic de risc privind sănatatea și securitatea munciii ; 
5.Riscuri implicate de post : x ; 
6.Compensări : Nu este cazul; 
D.Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului: 
Atributii: 
a) 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;  

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 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; țin evidența administrării manevrelor terapeutice, în limita 
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 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;  

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 competențelor 
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 prezentelor norme metodologice;  

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 (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;  

o) 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;  

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) întocmesc 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;  



 

 

 

ș) 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;  

t) desfășoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu 
ceilalți profesioniști din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistență socială, consilierul 
școlar și/sau mediatorul școlar, pentru gestionarea integrată a problemelor 
medicosocioeducaționale ale persoanelor vulnerabile, și lucrează în echipă cu moașa și/sau 
mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;  

ț) 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;  

u) 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;  

v) 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. 

-Pentru abateri  in exercitarea  sarcinilor si  atributiilor de serviciu sau pentru 
indeplinirea lor defectuoasa raspunde disciplinar, contraventional, material sau penal, dupa caz; 
 -Raspunde de mentinerea, in cadrul locului de munca, a unui climat favorabil 
indeplinirii sarcinilor de serviciu ; 

-Organizeaza si face curatenie la locul de munca in vederea desfasurarii normale a 
activitatii ; 

-Participa la dezbaterile publice pe domeniile de activitate . 
-Rezolva in termen legal sarcinile repartizate  ; 
-Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul institutiei precum 

si in relatiile cu persoanele din afara acesteia. 
  -Raspunde de pastrarea secretului profesional si de serviciu, precum si de confidentialitatea 
datelor si informatiilor privind activitatea compartimentului ; 

Responsabilitati în domeniul sănătății și securității în muncă 
Salariatul are obligatia respectarii dispozitiilor articolelor 22 si 23 din Legea 319/2006 – a 

sanatatii si securitatii  în muncă ; 
Sunt interzise :  
-lucrul fara echipament de protectie specific activitatii desfasurate; 
-consumul de bauturi alcoolice in timpul serviciului; 
-parasirea locului de munca fara acordul conducatorului locului de muncă; 
-folosirea echipamentelor de lucru in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate; 
-interventii electrice si mecanice neautorizate; 
-fumatul in alte locuri decat cele special amenajate;   



 

 

 

-stationarea în locuri periculoase (zone cu organe de masini în miscare, cu pericol de 
electrocutare, cu pericol de cadere de materiale, cu trafic auto intens / periculos) 

Responsabilități în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și a situatiilor de 
urgentă: 

Salariatul are obligatia respectarii dispozitiilor art. 22 din Legea 307/2006 privind apararea 
împotriva incendiilor. 

Şeful unităţii/autorităţii  
sau instituţiei publice 

Comp. Resurse Umane, Salarizare 

Numele şi prenumele : 
Primar, 

Jur. Filip Robert Dorin 
 

Semnătura ....................  
Data ................... 

Numele şi prenumele : 
 

Semnătura  ......... 
Data  ................ 

Titularul postului  
Numele şi prenumele:  

 ____________________________ 
Semnătura .................  

Data .................. 

 
Notă:  Prezenta fisa de post a fost întocmită în 2 exemplare originale: ex.1 pentru angajat 

si ex.2 pentru angajator. 
           Toate sarcinile prezentate nu sunt singulare, ele se completează cu dispozitiile  
Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare și Functionare, aplicabil Primariei 
orașului Rovinari . 


