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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea 

activității de asistență medicală comunitară 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și art. 21 din 

Ordonanța de urgență privind asistența medicală comunitară nr. 18/2017 aprobată 

prin Legea 180/2017cu modificări și completări 

 

 

    

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea activității de asistență medicală comunitară prevăzute în anexa la 

prezenta hotărâre. 

    

    

 

 

PRIM-MINISTRU 

MIHAI TUDOSE 
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ANEXA 

Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea 

activității de asistență medicală comunitară 

 

CAPITOLUL. I. Dispoziții generale 

Art. 1. (1) 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, la servicii de 

sănătate, în special la cele centrate pe prevenire. 

(2) Programele de sănătate, în înțelesul prezentei hotărâri, includ: 

a) Programele naționale de sănătate, definite conform art. 48 alin. (1) lit.  a)  din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b) Alte programe de sănătate de interes național, județean sau local, planificate a se 

desfășura la nivelul comunităților. 

(3) Serviciile de sănătate, în înțelesul prezentei hotărâri, 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. 

(4) Acțiunile de sănătate publică,  în întelesul prezentelor norme se referă la: 

a) supravegherea stării de sănătate publică; 

b) evaluarea factorilor de risc din mediu; 

c) promovarea sănătății și educația pentru sănătate; 

d) acțiuni integrate cu activitățile preventive de asistență socială și educaționale; 

e) alte acțiuni de sănătate publică de interes național, județean sau local, inițiate 

sau care au acordul Ministerului Sănătății și/sau direcțiilor de sănătate publică 

județene și a municipiului București. 
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Art.2. (1) Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii 

comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau 

social, cu accent pe populația din mediul rural. 

(2) Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt identificați în mod 

activ și continuu prin catagrafierea populației comunității și prin actualizarea 

periodică a acesteia. 

Art. 3. (1) Principalele caracteristici care sunt avute în vedere la catagrafierea 

populației sunt reprezentate de: nivelul socio-economic al gospodăriei, numărul 

membrilor gospodăriei, genul și vârsta membrilor, condițiile de locuit, starea de 

igienă a gospodăriei, statutul de încadrare în muncă și în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, starea curentă de sănătate și eventuale patologii cronice, 

statusul privind serviciile preventive (vaccinare și screening - conform vârstei), riscuri 

personale și familiale, alte caracteristici specifice populației din comunitățile 

deservite. 

(2)  Catagrafierea populației  și raportarea activități personalului din asistența 

medicală comunitară se va face conform aplicației on-line a Ministerului Sănătății, cu 

numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV.RO, cu 

asigurarea protecției datelor personale și a celor medicale, conform legislației în 

vigoare. 

 

CAPITOLUL II. Atribuțiile structurilor implicate în asistența medicală 

comunitară 

Art. 4. (1)  Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea 

cu servicii de asistență medicală comunitară a populației, în special a persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social. 

(2) Desfășurarea activităților de asistență medicală comunitară se realizează integrat 

cu serviciile sociale și cu alte servicii publice de la nivelul comunității, respectiv al 

județului, după caz. 

Art. 5. Structurile centrale, județene și locale cu atribuții în asigurarea asistenței 

medicale comunitare sunt: Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică 

județene și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale. 
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Art. 6.  Atribuțiile Ministerului Sănătății, prin Unitatea de incluziune socială,  în 

domeniul asistenței medicale comunitare sunt următoarele: 

a) Reglementează domeniul de activitate al asistenței medicale comunitare; 

b) Asigură coordonarea tehnică și metodologică, monitorizarea, evaluarea și 

controlul  activității rețelei de  asistență medicală comunitară, direct și prin 

intermediul direcțiilor de sănătate publică județene și a muncipiului București; 

c) Stabilește direcțiile strategice și obiectivele activității de asistență medicală 

comunitară la nivel național; 

d) Desemnează un responsabil care asigură coordonarea la nivel național a 

activității de asistență medicală comunitară, denumit coordonator național 

asistentă medicală comunitară; 

e) Dispune la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului 

București   organizarea  compartimentelor de specialitate de asistență medicală 

comunitară cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat; 

f) Planifică extinderea treptată la nivel național a rețelei de asistență medicală 

comunitară și stabilește anual numărul necesar de posturi; 

g) Avizează în vederea finanțării numărul de posturi de  asistenți medicali 

comunitari, moașe și  mediatori sanitari solicitate de autoritățile administrației  

publice locale transmise prin intermediul direcțiilor de sănătate publică județene 

și a municipiului București; 

h) Finanțează cheltuielile de personal pentru asistenți medicali comunitari, moașe și 

mediatori sanitari, precum și cheltuielile determinate de standardele minimale de 

dotare pentru trusele medicale pentru activitatea de asistență medicală 

comunitară, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin 

bugetul Ministerului Sănătății, în limita creditelor bugetare aprobte cu aceasta 

destinatie; 

i) Stabileste împreună cu instituțiile abilitate formarea unitară și instruirea 

personalului care lucrează în rețeaua de asistență medicală comunitară; 

j) Elaborează împreună cu direcțiile de sănătate publică județene și reprezentanții 

autorităților administrației publice locale tematica și bibliografia de examen unică 

la nivel național pentru posturile din rețeaua de asistență medicală comunitară; 
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k) Elaborează standarde de cost și de calitate pentru asistența medicală 

comunitară, în colaborare cu reprezentanții autorităților administrației publice 

locale, precum si cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; 

l) Elaborează standarde de cost și de calitate pentru activitatea din centrele 

comunitare integrate, în colaborarea cu reprezentanții autorităților administrației 

publice locale, precum si cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale; 

m) Elaborează ghiduri și standarde de practică în domeniul asistenței medicale 

comunitare în parteneriat cu Școala Națională de Sănătate Publică, Management 

și Formare în Domeniul Sanitar, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România, care se aprobă prin ordin al 

ministrului sănătății; 

n) Elaborează instrumente pentru planificarea, monitorizarea, raportarea și 

evaluarea asistenței medicale comunitare și asigură, direct și prin intermediul 

direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București coordonarea, 

monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor de asistență medicală comunitară;  

o) Asigură accesul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului 

București, precum și a unităților administrativ teritoriale care organizează 

activitate de asistență medicală comunitară, la  aplicația on-line cu numele de 

subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV.RO, cu asigurarea 

protecției datelor personale și a datelor medicale ale beneficiarilor conform 

legislației în vigoare și monitorizează introducerea lunară a datelor în această 

aplicație; 

p) Avizează înființarea centrelor comunitare integrate, ținând cont de direcțiile 

strategice și de obiectivele de dezvoltare a asistenței medicale comunitare la 

nivel național; 

q) Participă la elaborarea mecanismului de colaborare inter-instituțională pentru 

furnizarea serviciilor medico-socio-educaționale integrate, conform legislației în 

vigoare; 
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r) Participă la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor medico-socio- 

educaționale integrate la nivelul comunității și coordonează, în cadrul 

mecanismului de colaborare inter-instituțională și inter-ministerială, serviciile de 

asistență medicală comunitară; 

s) Colaborează cu alte instituții ale administrației  publice centrale și locale, cu 

organizații nonguvernamentale, în  vederea elaborării și derulării de proiecte care 

pot asigura dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și asigurarea 

sustenabilității activităților specifice; 

t) Elaborează și publică, pe pagina proprie de internet, un raport anual privind 

activitatea de asistența medicală comunitară la nivel național; 

u) Exercită controlul privind respectarea legislației specifice organizării, funcționării 

și finanțării activității de asistență medicală comunitară. 

Art. 7. Atribuțiile direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București  

în domeniul asistenței medicale comunitare sunt următoarele: 

a) Organizează compartimentul de asistență medicală comunitară; 

b) Desemnează din cadrul compartimentului cu atribuții în domeniu un responsabil 

care să asigure coordonarea la nivel județean a activităților de asistență 

medicală comunitară, denumit coordonator județean asistență medicală 

comunitară; 

c) Asigură îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală 

comunitară la nivel județean și al municipiului București; 

d) Acordă sprijin tehnic în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităților de 

planificare a dezvoltării rețelei de asistență medicală comunitară pentru 

acoperirea treptată a nevoilor, a implementării și monitorizării politicilor de 

asistență medicală comunitară integrată la nivel comunitar; 

e) Avizează planul anual de asistență medicală comunitară elaborat de autoritățile 

administrației publice locale; 

f) Colaborează cu autoritățile administrației publice locale în vederea stabilirii listei 

de priorități în domeniul asistenței medicale comunitare și a realizării planului 

anual de asistență medicală comunitară; 
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g) Asigură cadrul organizatoric necesar pentru implementarea programelor 

naționale de sănătate la nivelul comunităților care au organizată activitatea de 

asistență medicală comunitară; 

h) Identifică, elaborează acțiuni de sănătate  județene și locale, servicii de 

sănătate și acțiuni de sănătate publică care să răspundă  nevoilor comunităților 

(în special  programe de educație pentru sănătate și pentru adoptarea unui stil 

de viață sănătos, programe de consiliere medico-socială, servicii de 

monitorizare si intervenție  la domiciliu pentru persoane vulnerabile (gravide, 

nou-născuți, bolnavi cronici, bătrâni, persoane cu dizabilități, neasigurați, 

victime ale violenței domestice, copii provenind din familii dezorganizate, 

persoane cu probleme de sănătate mintală, precum și alte categorii de 

persoane identificate la nivel local ca fiind vulnerabile sau în situații de risc 

medico-social); 

i) Monitorizează și evaluează acțiunile de sănătate, serviciilor de sănătate și 

acțiunile de sănătate publică județene sau locale care se adresează prin 

intermediul asistenței medicale comunitare categoriilor de persoane identificate 

la nivel local ca fiind vulnerabile sau în situații de risc; 

j) Identifică nevoile de formare și organizează, inclusiv împreună cu alte instituții 

publice sau nonguvernamnetale, programe de instruire a personalului care 

lucrează în rețeaua de asistență medicală comunitară integrată, inclusiv pentru 

colaborarea cu rețeaua de medicină de familie, servicii ambulatorii și spitalicești 

și propune formarea de manageri de caz pentru cazurile complexe de boli 

cronice și boli rare, în vederea facilitării accesului pacientului la serviciile de 

îngrijire de care are nevoie. 

k) Participă cu membri  în comisiile de examen pentru ocuparea posturilor din 

rețeaua de asistență medicală comunitară, respectiv în comisiile de soluționare 

a contestațiilor; 

l) Participă la elaborarea și implementarea de ghiduri și standarde de practică în 

domeniul asistenței medicale comunitare; 

m) Coordonează tehnic și metodologic, monitorizează,  evaluează  și controlează 

activitatea de asistență medicală comunitară la nivel județean și monitorizează  
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introducerea lunară a datelor activității de asistență medicală comunitară 

desfășurată la nivel de județ în aplicația AMCMSR.gov.ro; 

n) Analizează lunar activitatea de asistență medicală comunitară si raportările 

lunare introduse în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, și comunică periodic 

unităților administrativ teritoriale rezultatele activității de asistență medicală 

comunitară,  și raportează trimestrial Ministerului Sănătății situația indicatorilor 

stării de sănătate și a accesului la serviciile medicale a populației aparținând 

grupurilor vulnerabile; 

o) Organizează întâlniri lunare și ori de câte ori se impune, cu personalul din  

asistență medicală comunitară, evaluează rapoartele întocmite de către acesta 

și propune autorităților administrației publice locale și Ministerului Sănătății  

măsurile care se impun pentru îmbunătățirea activității de furnizare a serviciilor 

de asistență medicală comunitară ; 

p) Vizitează cel puțin o dată pe semestru comunitățile care au organizată activitate 

de asistență medicală comunitară precum și furnizorii privați de asistență 

medicală comunitară pentru a verifica modul de furnizare a serviciilor de 

asistență medicală comunitară; 

q) Colaborează cu celelalte servicii publice județene (serviciile publice de asistență 

socială, inspectorat școlar, AJOFM, etc) și cu organizațiile nonguvernamentale 

pentru rezolvarea nevoilor medico-sociale ale persoanelor vulnerabile, la 

semnalarea problemelor de către personalul din asistența medicală comunitară, 

a medicilor de familie, managerilor de caz pentru cazurile complexe de boli 

cronice si boli rare sau a altor lucrători comunitari; 

r) Facilitează crearea parteneriatelor inter-instituționale privind serviciile integrate 

la nivel comunitar, a strategiilor și a protocoalelor comune pentru serviciile de 

asistență medicală comunitară ca parte a serviciilor integrate la nivel comunitar; 

s) Elaborează un raport anual, în formatul standard solicitat de către Ministerul 

Sănătății, privind asistența medicală comunitară la nivel județean pe care îl 

transmit Ministerului Sănătății până în ultima săptămână a primei luni din anul 

următor și îl prezintă spre informare autorităților administrației publice județene, 

precum și unităților administrativ-teritoriale care implementează activitatea de 

asistență medicală comunitară. 
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Art. 8. Atribuțiile unităților administrativ-teritoriale în domeniul asistenței medicale 

comunitare sunt următoarele: 

a) Elaborează planul anual de asistență medicală comunitară la nivelul unității 

administrativ-teritoriale respective, parte a planului local de dezvoltare durabilă; 

b) Organizează servicii de asistență medicală comunitară în beneficiul 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 disponibile; 

c) Identifică problemele medico-sociale ale membrilor comunității în scopul solicitării 

posturilor de asistent medical comunitar, moașă și mediator sanitar, în cazul 

comunităților cu cetățeni de etnie romă, în vederea asigurării cu servicii de 

asistență medicală comunitară a populației, în special a celei aparținând 

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

d) Monitorizează și evaluează activitatea de asistență medicală comunitară la 

nivelul comunității, în conformitate cu prevederile legislației specifice; 

e) Facilitează colaborarea cu personalul din  serviciul public de asistență socială  

din cadrul unității administrativ-teritoriale, cu medicul (medicii) de familie care 

deservește (deservesc) populația din comunitate, cu personalul din cadrul 

direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, cu personalul 

din cadrul direcțiilor generale teritoriale de asistență socială și protecția copilului, 

precum si cu personalul din unitățile de învățământ și alt personal care este 

implicat în identificarea în soluționarea problemelor medico-socio-educaționale 

ale persoanelor  aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv roma; 

f) Sprijină personalul din asistența medicală comunitară în accesarea serviciilor 

medicale, sociale, educaționale  pentru persoanele aparținând grupurilor 

vulnerabile  identificate în comunitate; 

g) Asigură respectarea criteriilor de angajare și  salarizare, precum și  desfășurarea 

activității personalului din asistența medicală comunitară conform fișei de post 

stabilită prin ordin de ministru și a legislației în vigoare în ceea ce privește 

salarizarea; 
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h) Asigură spațiul de desfășurare a activității personalului din asistența medicală 

comunitară, bunurile și serviciile necesare bunei desfășurări  a activității de 

asistență medicală comunitară; 

i) Pun la dispoziție un calculator, un laptop sau tabletă cu acces la internet pentru 

activitățile de raportare către Ministerul Sănătății; 

j) Asigură, în funcție de specificul local și în limitele posibilităților, un mijloc de 

transport pentru activitatea de asistență medicală comunitară; 

k) Acoperă cheltuielile de transport  pentru activitatea de teren a asistentului 

medical comunitar, moașei și/sau a mediatorului sanitar  din localitățile în care 

aceștia furnizează servicii integrate de asistență medicală comunitară, pentru 

deplasările între diferitele sate ale aceleiași comune, la  direcția de sănătate 

publică județeană, pentru transportul la nevoie a beneficiarilor de asistență 

medicală comunitară către unitățile medicale sau de asistență socială și a 

cheltuielilor privind  comunicarea telefonică cu beneficiarii; 

l) Asigură respectarea de către personalul din asistența medicală comunitară 

angajat din bugetul propriu a tuturor reglementărilor în vigoare privind asistența 

medicală comunitară, a coordonării metodologice a activității acestui personal de 

către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București și a 

raportării  activității către Ministerul Sănătății prin introducerea datelor privind 

activitatea de asistență medicală comunitară în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, 

prin facilitarea accesului la un calculator, laptop sau tabletă cu acces la internet; 

m) Pentru buna organizare a activității de asistență medicală comunitară, unitatea 

administrativ teritorială va semna un protocol-cadru de colaborare cu 

medicul/medicii de familie care deservesc populația din unitatea administrativ-

teritorială. Modelul de protocol-cadru de colaborare între unitatea administrativ 

teritorială și medicii de familie  se elaboreaza de către Ministerului Sănătății în 

consultare cu Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, cu reprezentantii 

asociațiilor profesionale ale medicilor de familie și cu reprezentanți ai structurilor 

asociative ale autorităților administrației publice locale și se aprobă prin ordin de 

ministru în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

n) Susține și facilitează crearea parteneriatelor inter-instituționale privind serviciile 

integrate la nivel comunitar, a strategiilor și a protocoalelor comune privind 
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serviciile de asistență medicală comunitară, ca parte a serviciilor comunitare 

integrate; 

 

CAPITOLUL III.  Personalul implicat în asistența medicală comunitară 

1. Atribuții 

Art. 9.  Activitatile de asistență medicală comunitară se desfașoară în conformitate 

cu art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.18/2017 privind asistența medicală 

comunitară, de catre asistenți medicali comunitari, moașe și mediatori sanitari. 

Art.10.  (1) In termen de 1 an de la aprobarea prezentelor norme, Ministerul 

Sănătății, prin Unitatea de incluziune socială, împreună cu Ordinul Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și  Asistenților Medicali din România, Școala 

Națională de Sănătate Publică, Management și Formare în Domeniul Sanitar și alți 

furnizori de formare în domeniul asistenței medicale comunitare acreditați și implicați 

în derularea proiectelor de furnizare de servicii de asistență medicală comunitară  

vor elabora un curriculum de formare unitară de baza a personalului medical din 

asistența medicală comunitară. 

(2) Asistenții medicali comunitari angajați la data intrării în vigoare a prezentelor 

norme rămân în funcție. 

Art.11. Pentru indeplinirea activităților și furnizarea de servicii de asistență medicală 

comunitară, asistenții medicali comunitari și moașele au următoarele atribuții: 

(1) Asistentul medical comunitar are, în principal, următoarele atribuții: 

a) Realizează catagrafia populației din comunitate 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 
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curative și asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau 

excluziune socială la serviciile medicale necesare; 

d) Participă la implementarea în comunitățile în care activează a programelor 

naționale de sănătate și implementează programe și acțiuni de sănătate publică 

județene sau locale pe teritoriul comunității,  adresate cu precădere persoanelor 

vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

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 comunității 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 personal din 

cadrul serviciului de promovare a sănătății din cadrul  direcțiilor de sănătate 

publică județene și a municipiului București; 

h) Administrează tratamente în limita competențelor profesionale, conform 

prescripției medicului de familie sau a medicului specialist, cu asigurarea de către 

medicii de familie a respectării procedurii de manipulare a deșeurilor medicale 

(depozitarea deșeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor 

prescrise de medic); ține evidența administrării  manevrelor terapeutice  în limita  

competentelor profesionale; 

i) Anunță imediat  medicul de  familie  sau serviciul județean de ambulanță 

respectiv Serviciul de ambulanță București-Ilfov atunci când identifică în teren un 

beneficiar aflat într-o stare medicală de urgență; 

j) Identifică  persoane bolnave, cu precădere copiii de boli la care se tine o evidență 

specială  (TBC, prematuri, anemici, boli rare etc) și le trimit către medicul de 

familie și/sau serviciile de sănătate de specialitate, sau îi însoțesc, după caz; 
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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,  în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri; 

m) Supraveghează tratamentul pacienților cu tuberculoză și participă la 

administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita  

competentelor profesionale; 

n) 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; 

o) Participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare 

de infecții; 

p) 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; 

q) 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; 

r) Întocmește evidențele necesare și completează documentele utilizate în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor 

la domiciliu,  alte documente solicitate și conforme atribuțiilor specifice activitatilor 

desfasurate; 

s) 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; 
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t) Desfășoară activitatea în sistem integrat cu ceilalți lucrători comunitari (asistent       

social/ tehnician asistență socială, consilier școlar și/sau mediator 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; 

u)  Participă la realizarea planului comun de intervenție al echipei comunitare 

integrate, 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, din perspectivă medicală și a serviciilor de sănătate; 

v) Colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile 

nonguvernamentale   pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se 

adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, 

economic sau social; 

w) Realizează alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor  

specifice ale comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor 

vulnerabile. 

 (2)  Moașa are, în principal, următoarele atribuții în cadrul activității de asistență 

medicală comunitară : 

a) Realizează catagrafia populației din comunitate 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 femeile de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social     

sau al sărăciei şi le informează despre serviciile de planificare familială şi      

contracepţie; asigură acestora suportul pentru a accesa aceste servicii; 

c) Identifică copiii, gravidele, lăuzele neînscriși pe listele medicilor de familie și 

sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie, inclusiv cu sprijinul 

direcției de sănătate publică și a autorității publice locale; 

d) Semnalează medicului de familie copiii, gravidele, lăuzele cu risc din punct de 

vedere medical, social și economic  care necesită acces la servicii de sănătate 
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preventive sau curative și asigură sau facilitează accesul persoanelor care 

trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare; 

e) Participă la implementarea, în comunitățile în care activează, a programelor 

naționale de sănătate și implementează programe și acțiuni de sănătate publică 

județene sau locale,  adresate cu precădere copiiilor, gravidelor și lăuzelor 

vulnerabili din punct de vedere medical sau social; 

f) 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; 

g) Furnizează servicii de consiliere preconcepțională în privința stilului de viață care 

să încurajeze o bună desfășurare a sarcinii (renunțare la fumat, greutate 

preconcepțională adecvată, nutriție, identificare risc genetic crescut și 

redirecționare către un specialist); 

h) Identifică, urmărește şi supraveghează medical gravidele și lăuzele cu risc 

medical sau social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistența medicală a 

acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi al lăuzelor; 

i) Diagnostichează sarcina și transmite informaţiile despre gravidă către medicul de 

familie; 

j) Identifică gravidele cu risc crescut și îndrumă gravidele către medicul de familie 

sau obstetrician; 

k) Identifică semnele de complicaţii care pot să apară la o gravidă cu sau fără  risc 

în timpul sarcinii şi al lehuziei; 

l) Monitorizează gravida fără risc obstetrical conform ghidului de urmărire a sarcinii 

la solicitarea medicului de familie; 

m) Îngrijește post-partum lehuza care a născut vaginal sau prin operaţie cezariană; 

n) Monitorizează post-partum lehuza cu risc conform indicațiilor medicului 

obstetrician sau de familie; 

o) Observă şi monitorizează problemele de comportament la gravidă şi lehuză, 

anunțând medicul de familie în cazul identificării unor tulburâri de comportament 

patologice; 
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p) Pregătește fizic şi psihic gravida pentru perioada de sarcină, naştere şi lehuzie; 

educă familia cu privire la sarcină, naştere, lehuzie; 

q) Supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi 

promovează alăptarea şi practicile corecte de nutriţie; efectuează vizite la 

domiciliul sugarilor cu risc medical sau social şi urmărește aplicarea măsurilor 

terapeutice recomandate de medic; 

r) Supraveghează igiena şi echilibrul alimentar al gravidei, lehuzei şi sugarului; 

s) Administrează tratamente în limita competențelor profesionale, conform 

prescripției medicului (dată de către medicul de familie sau medicul specialist) cu 

asigurarea de către aceștia a respectării procedurii de manipulare a deșeurilor 

medicale(depozitarea deșeurilor medicale rezultate din administrarea 

tratamentelor prescrise de medic); ține evidența administrării  manevrelor 

terapeutice  în limitele de competență; 

t) Participă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: 

vaccinări, programe de screening populaţional şi implementarea programelor 

naţionale de sănătate, inclusiv mobilizarea populaţiei pentru participarea la 

programele de vaccinări şi controalele medicale profilactice; 

u) Implementează programe de screening specifice în colaborare cu medicul de 

familie: recoltare citologie Babeș-Papanicolau în conformitate cu recomandările 

privind vârsta și statusul fertil al femeii,  screening  anual pentru cancer mamar; 

v) Anunță imediat  medicul de  familie  sau serviciul județean de ambulanță atunci 

când identifică în teren un beneficiar aflat într-o stare medicală de urgență; 

w) Identifică  persoane bolnave, cu precădere femei de vârstă fertilă, gravide și 

lehuze, copiii cu boli la care se tine o evidență specială  (TBC,  prematuri, 

anemici, boli rare etc) și îi trimit către medicul de familie și/sau serviciile de 

sănătate de specialitate, sau îi însoțesc, după caz; 

x) Supraveghează tratamentul femeilor de vârstă fertilă, gravidelor și lehuzelor și al 

nou-născuților acestora și participă la administrarea tratamentului strict 

supravegheat (DOT/TSS) al acestora; 



 

Page 17 of 41 

 

y) 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; 

z) Participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare 

de infecții; 

aa) Întocmește evidențele necesare și completează documentele utilizate în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor 

la domiciliu, alte documente solicitate și conforme atribuțiilor; 

bb) Elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu 

sistemul de  raportare definit de Ministerul Sănătății și raportează activitatea în 

aplicația on-line funcțională, cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro înscrisă 

în REGISTRU GOV.RO cu respectarea confidențialității datelor personale și a 

diagnosticului medical a  beneficiarilor; 

cc) Desfășoară activitatea în sistem integrat cu ceilalți lucrători comunitari (asistent 

social /tehnician asistență socială, consilier școlar și/sau mediator școlar), pentru 

gestionarea integrată a problemelor medico-socio-educaționale  ale persoanelor 

vulnerabile și lucrează  în echipă cu asistentul medical comunitar și/sau 

mediatorul sanitar, acolo unde este cazul; 

dd) Participă la realizarea planului comun de intervenție al echipei comunitare 

integrate, 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, din perspectiva medicală și a serviciilor de sănătate; 

ee) Colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile 

nonguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se 

adresează în special  copiilor, femeilor de vârstă fertilă, gravidelor și lăuzelor; 

ff) Realizează în afara responsabilităților specifice si activitățile asistentului medical 

comunitar în lipsa acestuia din echipa comunitară integrată de la nivelul 

comunității pe care o deservește. 
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(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, asistenții medicali comunitari și moașele 

respectă normele eticii profesionale și asigură păstrarea confidențialității în 

exercitarea profesiei; 

(3) Atribuțiile detaliate ale asistentului medical comunitar și ale moașei sunt 

prevăzute în fișa de post. 

Art. 12. Asistentii medicali comunitari și  moașele care desfășoară activitate în 

domeniul asistenței medicale comunitare vor avea în fișa postului doar atribuțiile 

prevazute prin prezentele norme.  

Art. 13. (1) Activitatea de mediere sanitară se adresează populației de etnie romă și 

poate fi realizată de către mediatorii sanitari calificați conform prevederilor legale în 

vigoare pentru ocupația de mediator sanitar. 

(2) Mediatorii sanitari angajați, fără certificat de calificare în ocupația de mediator 

sanitar la data intrării în vigoare a prezentelor norme rămân în funcție, urmând să-și 

obțină  certificatul de calificare în termen de maxim un an de la aprobarea prezentei 

hotărâri. 

 Art. 14. (1) Mediatorul sanitar are, în principal, următoarele atribuții: 

a) Realizează catagrafia populației din comunitatea deservită, cu prioritate copiii, 

gravidele, lăuzele și femeile de vârstă fertilă; 

b) Facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, servicii de protecție socială și 

servicii medico-socio-educaționale adecvate nevoilor identificate; 

c) Identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscriși pe listele medicilor de 

familie și sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie, inclusiv cu 

sprijinul  autorității administrației  publice locale; 

d) 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; 

e) În comunitățile în care activează, participă la implementarea programelor 

naționale de sănătate pe teritoriul comunității,  adresate cu precădere 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social și economic, 

împreună cu asistentul medical comunitar și / sau moașa și cu personalul de 
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specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publice județene și a municipiului 

București; 

f) 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; 

g) Explică avantajele igienei personale, a locuinței, a surselor de apă și a sanitației, 

promovează măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente; 

h) Informează membrii comunității 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 personal din cadrul serviciului de promovare a sănătății din cadrul 

direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București; 

i) Participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, 

la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză si a altor boli transmisibile, sub 

îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcției de 

sănătate publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie; 

j) Însoțește cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau 

controlul situațiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate și 

explică membrilor comunității rolul și scopul măsurilor de urmărit; 

k) Facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea asistentului medical 

comunitar, moașei, personalului cabinetului/cabinetelor medicului de familie, 

cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și însoțeste în comunitate echipele 

care acordă asistență medicală de urgență; 

l) Facilitează comunicarea dintre autoritățile publice locale și comunitatea din care 

face parte și comunicarea dintre membrii comunității și personalul medico-social 

care deservește comunitatea; 

m) Întocmește evidențele necesare și completează documentele utilizate în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor 

la domiciliu, alte documente solicitate conforme atribuțiilor; 

n) Elaborează raportările curente și rapoartele de activitate, în conformitate cu 

sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătății și raportează activitatea în 
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aplicația online AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidențialității datelor 

personale și a diagnosticului medical a beneficiarilor; 

o) Desfășoară activitatea în sistem integrat cu ceilalți lucrători comunitari pentru 

gestionarea integrată a problemelor medico-socio-educaționale ale persoanelor 

vulnerabile; 

p) Participă la realizarea planului comun de intervenție al echipei comunitare 

integrate, din perspectiva serviciilor de sănătate; 

q) Colaborează cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile 

nonguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se 

adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă; 

r) Realizează alte activități și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice 

ale comunității și persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă. 

(2) Mediatorul sanitar nu are dreptul efectuării de acte medicale curative. In caz de 

urgență, mediatorul sanitar anunță imediat medicul de familie și/sau apelul unic de 

urgență 112. 

(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, mediatorul sanitar respectă normele eticii 

profesionale și asigură păstrarea confidențialității datelor la care are acces. 

(4) Atribuțiile detaliate ale mediatorului sanitar sunt prevăzute în fișa de post. 

Art. 15. Mediatorii sanitari care desfașoară activitate în domeniul asistenței medicale 

comunitare vor avea în fisa postului doar atribuțiile prevazute prin prezentele norme.  

 

2. Normarea personalului din asistențăa medicală comunitară 

Art. 16. Normarea  personalului din asistența medicală comunitară se realizează 

conform normelor în vigore și a HG 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. 
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3. Salarizarea 

Art. 17.  (1) Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari, 

moașe și mediatorii sanitari se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele 

transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății; 

(2) Asistenții medicali comunitari, moașele și mediatorii sanitari au calitatea de 

personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 

(3) Contractul individual de muncă al categoriilor profesionale prevăzute la alin. (2) 

se încheie cu unitatea administrativ teritorială pe a cărei raza teritorială își 

desfășoară activitatea sau cu centrele comunitare integrate, după caz. 

(4) In cazul în care unitatea teritorial administrativă angajează asistent medical 

comunitar, moașă  și/ sau mediator sanitar din bugetul propriu, salarizarea acestei 

categorii de personal este asigurată de unitatea administrativ teritorială cu 

respectarea legislației privind salarizarea personalului din asistența medicală 

comunitară. 

4. Condițiile specifice de ocupare a posturilor de către asistentul medical 

comunitar, moașa  și mediatorul sanitar 

Art. 18. (1) Ocuparea posturilor vacante de către asistenții medicali comunitari și 

moașe se realizează prin concurs sau examen, după caz. 

(2) Metodologia de organizare a concursului sau examenului  se va încadra în 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) În procesul de organizare a concursului, unitățile administrativ teritoriale vor 

colabora cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, 

conform prezentelor norme. Din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de 

asistent medical comunitar și moașe va face parte și un reprezentant al Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. 

(4) Condițiile specifice pe care candidații la postul de asistent medical comunitar și 

cel de moașă trebuie să le îndeplinească la concursul de angajare sunt: 

a) pentru asistentul medical comunitar: liceul sanitar, studii postliceale sanitare sau 

învățământ universitar de lungă sau scurtă durată de asistență medicală; 
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b) pentru moașe: învățământ universitar de lungă sau scurta durată de moașe. 

(5) Asistentul medical comunitar și/sau moașa  se încadrează cu contract individual 

de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul serviciului public de asistență 

socială, în compartimentul de asistență medicală comunitară, în aparatul de 

specialitate al primarului sau în centrul comunitar integrat organizat din cadrul 

autorităților administrației publice locale. 

Art. 19. (1) Ocuparea posturilor vacante de către mediatorii sanitari se realizează 

prin concurs sau examen organizat în condițiile legii. 

 (2) Metodologia de organizare a concursului sau examenului  se va încadra în 

prevederile Hotărârii Guvernul nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 (3) Începând cu anul 2020 toate persoanele care vor accesa posturile vacante de 

mediator sanitar vor trebui să facă dovada absolvirii liceului cu diplomă de 

bacalaureat și a certificatului de mediator sanitar. 

(4) Mediatorul sanitar se încadrează cu contract individual de muncă pe perioada 

nedeterminată în cadrul serviciului social, în compartimentul de asistență medicală 

comunitară, în aparatul de specialitate al primarului sau în centrul comunitar integrat 

din cadrul autorităților administrației publice locale. 

(5) Mediatorii sanitari angajați la data intrării în vigoare a prezentelor norme rămân în 

funcție chiar dacă nu au studii minime obligatorii și/sau certificatul de calificare în 

ocupația de mediator sanitar, cu condiția de a-și completa studiile și de a obține 

certificatul de absolvire a 10 clase în decurs de cel mult 2 ani de la aprobarea 

prezentelor norme, precum și a obținerii certificatului de mediator sanitar; 

5. Timpul de lucru și desfășurarea activității de asistență medicală comunitară 

Art. 20. (1) Programul de lucru al asistentului medical comunitar, al moașei și al 

mediatorului sanitar este de 8 ore pe zi, conform orarului stabilit de administrația 

publică locală și avizat de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului 

București; 

(2) Programul de lucru al asistentului medical comunitar și al mediatorului sanitar 

trebuie să  prevadă activitate de teren de cel puțin două treimi din timpul zilnic de 

lucru. 
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(3) În exercitarea activității, asistentul medical comunitar  și moașa trebuie să fie 

dotați  cu trusă medicală. 

(4) Baremul minim de dotare pentru trusa medicală a asistentului medical comunitar 

și a moașei este prevăzut în Anexa 1 la prezentele norme. 

(5) Baremul minim de dotare cu bunuri și echipamente nemedicale pentru 

desfășurarea activității de asistență medicală comunitară, alta decât cea aferentă 

centrului comunitar integrat, este prevăzut în Anexa 2 la prezentele norme. 

 

CAPITOLUL IV. Organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor comunitare 

integrate 

Art. 21. (1) În subordinea autorităților executive ale administrației publice locale se 

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

finanțate în condițiile legii. 

 (2) Mai multe unități administrativ teritoriale învecinate pot înființa prin asociere un 

centru comunitar integrat, dacă populația vulnerabilă deservită de către o unitate 

administrativ -teritorială are mai puțin de cinci sute de persoane vulnerabile din punct 

de vedere medical, social, economic și/sau educațional în condițiile legii și în limitele 

resurselor umane și financiare disponibile. 

(3) Centrul comunitar integrat se înființează cu prioritate în localitatea cu cea mai 

mare densitate de gospodării cu persoane vulnerabile din punct de vedere medical, 

social, economic și / sau educațional. 

 (4) În cazul în care infrastructura locală nu permite aducerea la îndeplinire a 

alineatului (3), unitatea, respectiv  unitățile administrativ teritoriale pot înființa centrul 

comunitar integrat în localitatea cea mai apropiată, unde infrastructura locală 

permite, în condițiile legii și în limitele resurselor umane și financiare disponibile. 

Art. 22. Centrele comunitare integrate se înființează prin hotărâre a autorităților 

deliberative ale autorităților administrației publice locale, ca furnizori de servicii 

medico-socio-educaționali, cu sau fără personalitate juridică, în unitățile 

administrativ-teritoriale care deservesc o populație cu cel puțin cinci sute de 

persoane vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic. 
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Art. 23. (1) Centrul comunitar integrat furnizează servicii comunitare integrate 

adaptate nevoilor medicale, sociale și educaționale, fiind autorizat și licențiat în acest 

sens, potrivit legii. 

(2) Procedura de autorizare sanitară de funcționare se stabilește prin ordin al 

ministrului sănătății în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor 

norme. 

 (3) Centrul comunitar integrat cu personalitate juridică se acreditează ca furnizor de 

servicii sociale în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) În cazul centrelor comunitare integrate fără personalitate juridică, obligația 

acreditării ca serviciu social revine autorității executive a administrației publice locale 

în subordinea căreia acesta este înființat. 

(5) Serviciile sociale integrate furnizate în centrele comunitare integrate se supun 

procedurii de acreditare a serviciilor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(6) În vederea acreditării serviciilor sociale integrate acordate într-un centru 

comunitar integrat, standardele minime de calitate aplicabile sunt prevăzute în Anexa 

nr. 10 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem 

integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte la Ordinul 

ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 

sistem integrat și a legislației specifice de acreditare socială a unitătilor care oferă 

serviii sociale destinate copiilor. 

Art. 24. (1) Beneficiarii serviciilor și activităților furnizate în centrul comunitar integrat 

sunt persoanele vulnerabile din comunitate sau din comunitățile învecinate, care 

organizează prin asociere un centru comunitar integrat. 

(2). Beneficiarii centrului primesc servicii indiferent de statutul de asigurat sau 

neasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 
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Art. 25. (1) In Centrul comunitar integrat este obligatoriu ca personalul minim sa fie 

format din asistent medical comunitar și asistent social. 

 (2) În functie de specificul comunității, în Centrul comunitar integrat pot fi angajați 

sau îsi pot desfășura activitatea și alte categorii profesionale. 

(3) In Centrul comunitar integrat pot activa sau pot fi angajați: 

a) Consilier școlar sau mediator școlar; 

b) Orice alți profesioniști conform Ordonanței de urgență  a Guvernului nr. 18/2017  

privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea 180 din 18 iulie 2017, 

în funcție de nevoile membrilor comunității (medic de familie, medic specialist, 

psiholog, agent de ocupare, mediator școlar); 

c) Personal administrativ, după caz și în funcție de nevoile centrului. 

(4) Coordonatorul centrului comunitar integrat este persoana desemnată de către 

unitatea administrativ teritorială, în funcție de resursele umane existente, de 

specificul comunității deservite, de calificarea și/sau aptitudinile necesare ocupării 

postului. 

Art. 26. (1) Standardul minim pentru organizarea centrului comunitar integrat 

cuprinde cel puțin următoarele încăperi: 

a) Un birou pentru personalul centrului; dacă infrastructura permite, fiecare 

categorie de personal angajat în centrul comunitar integrat poate avea birou 

distinct, după caz; 

b) O încăpere pentru consiliere individuală medicală și/sau întâlniri de grup; dacă 

infrastructura permite, încăperea pentru consiliere individuală poate fi diferită de  

încăperea pentru activități de grup, cum sunt sesiunile de informare/ educare/ 

comunicare pentru promovarea comportamentelor favorabile sănătății; 

c) O încăpere pentru consiliere socială sau alte activități de servicii sociale; 

d) O încăpere pentru activități de consiliere/mediere școlară/alte activități cu specific 

educativ, cu intrare separată și grupuri sanitare separate; 

e) Un spațiu cu dotare medicală minimală, în care să se poată furniza consultații de 

către medicul de familie sau de către medicii de specialitate care doresc să 
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furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv prin 

telemedicină ; 

f) Un spațiu de depozitare; 

g) Grupuri sanitare distincte (pentru personal, respectiv pentru beneficiari); 

(2) Standardul minim de dotare al centrului, inclusiv al spațiului unde pot fi furnizate 

servicii nemedicale este prevăzut în Anexa 3. 

(3) Standardul minim de dotare medicală a centrului, inclusiv al spațiului unde pot fi 

furnizate servicii medicale este prevăzut în Anexa 4. 

(4) În funcție de nevoile și resursele comunității și cu asigurarea finanțării de către 

unitățile administrativ teritoriale, în centrul comunitar integrat pot funcționa: 

a) Un punct de lucru de medicină de familie sau un cabinet individual de medicină 

de familie cu respectarea legislației specifice privind înființarea acestora; 

b) Un cabinet de medicină dentară, un punct de recoltare pentru analizele medicale, 

alte servicii medicale necesare unitatii administrativ teritoriale; 

c) Un centru de permanență cu respectarea legislației specifice privind înființarea 

acestora;  

d) Alte spații destinate activităților și serviciilor integrate de sănătate, sociale și 

educaționale, în conformitate cu nevoile locale identificate și cu posibilitățile de 

finanțare ale unității administrativ teritoriale. 

Art. 27. (1) Centrul comunitar integrat are un program de activitate afișat la loc 

vizibil. 

(2)  Personalului  care furnizeaza servicii de asistență medicală comunitară în cadrul 

centrului comunitar integrat  respectă programul de lucru stabilit la alin. (1) al art .20. 

(3)Asistentul medical comunitar, moașa  și/ sau mediatorul sanitar va fi însoțit în 

teren de ceilalți specialiști ai centrului comunitar integrat în funcție de problema 

medico-socio-educațională identificată în teren. 

(4) Programul de lucru al celorlalte categorii de personal care este angajat sau 

activează în cadrul centrului comunitar integrat va fi stabilit de către unitatea 

administrativ-teritorială, în funcție de nevoile existente în comunitate, de resursele 

disponibile și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Art. 28. Finanțarea centrelor comunitare integrate se asigură, potrivit legii, din 

următoarele surse: 

a) Ministerul Sănătății asigură finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții 

medicali comunitari, moașe  și mediatorii sanitari, conform prevederilor OUG  nr. 

18/2017,  precum și dotarea minimă a personalului din asistența medicală 

comunitară pentru desfășurarea activității de teren; 

b) Autoritățile administrației publice locale finanțează infrastructura centrului și 

dotarea minimă prevăzute în anexele 2 și 3 la prezenta hotărâre, din bugetul 

local, din diferite fonduri de finanțare și în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, precum și bunurile și serviciile necesare întreținerii și funcționării 

centrului și activității de asistență medicală comunitară,conform OUG nr. 18/2017;   

c) Finanțarea celorlalte categorii de personal din centrul comunitar integrat care 

furnizează, potrivit legii, servicii medicale, sociale și după caz educaționale, se 

realizează de către autoritățile administrației publice locale cu asigurarea 

finanțării cheltuielilor acestora din bugetul local respectiv. 

 

CAPITOLUL VI. Raportarea activității de asistență medicală comunitară 

Art. 29. Raportarea activității de asistență medicală comunitară va utiliza un sistem 

informațional unic la nivel național, aplicația on-line funcțională, cu numele de 

subdomeniu AMCMSR.gov.ro înscrisă în REGISTRU GOV.RO. 

Art. 30. Ministerul Sănătății, de la momentul aprobării prezentelor norme, va  

asigurara accesul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, 

precum și a unităților administrativ teritoriale care organizează activitate de asistență 

medicală comunitară, la aplicația on-line AMCMSR.gov.ro, cu asigurarea protecției 

datelor personale și a datelor medicale conform prevederilor legale în vigoare și 

crearea conturilor de utilizator. 

 

Art. 31. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor asigura 

cheltuielile aferente sesiunilor de instruire furnizate de către Ministerul Sănătății în 

vederea utilizării aplicației on-line funcțională, cu numele de subdomeniu 

AMCMSR.gov.ro, pentru coordonatorul județean al asistenței medicale comunitare 
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din compartimentul de specialitate de asistență medicală comunitară prevăzut la art. 

7 (b) al prezentei hotărâri. 

Art. 32. Unitățile administrativ teritoriale care organizează activitate de asistență 

medicală comunitară vor asigura cheltuielile aferente sesiunilor de instruire furnizate 

de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în vederea 

utilizării aplicației  on-line funcțională, cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro  

de către asistenții medicali comunitari, moașe și mediatorii sanitari. 

Art.33.(1) Introducerea datelor activitătii de asistență medicală comunitară se va 

realiza lunar în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro de către asistenții medicali 

comunitari, moașe și mediatorii sanitari. 

             (2)Coordonatorii județeni de asistență medicală comunitară din cadrul 

direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București vor monitoriza 

respectarea introducerii lunare a datelor activității personalului din asistența 

medicală comunitară și vor intocmi rapoartele de analiză privind evoluția indicatorilor 

propuți și a impactului acestora la nivelul comunității conform prevederilor 

prezentelor norme. 

Art. 34. Setul minim de indicatori prevăzut a fi raportat la nivel național este 

prezentat în Anexa 5 

Art. 35. Fiecare utilizator al aplicației on-line are  un cod  de utilizare  și o parolă 

proprie pentru contul de utilizator și are  obligația de a  le accesa singur și de a nu 

permite altor persoane accesul în cont. 

Art. 36. In termen de 3 luni de la aprobarea prezentelor norme raportarea activității 

de asistență medicală comunitară se va realiza doar prin intermediul aplicatiei on-

line AMCMSR.gov.ro. 

Art. 37. Datele introduse în on-line AMCMSR.gov.ro. va permite Ministerului 

Sănătății să evalueze în timp real  activitatea de asistență medicală comunitară la 

nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, la nivel de județ precum și la nivel 

național și va asigura intervenția în cel mai scurt timp pentru asigurarea accesului la 

servicii medicale de calitate a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.          

 

CAPITOLUL VIII. Furnizorii privați de asistență medicală comunitară 
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Art. 38. Furnizorii privați de asistență medicală comunitară sunt persoane juridice  

care pot să furnizeze  serviciile de asistență medicală comunitară la nivelul unităților 

administrativ teritoriale  în care  nu există personal din asistența medicală 

comunitară angajat.  

Art. 39. Furnizorii privați de asistență medicală comunitară pot fi: 

a) medicii de familie conform lit e) a art.85 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

b) persoane juridice private autorizate și acreditate în condițiile prezentelor norme. 

Art. 40.  Ministerul Sănătăţii  autorizează  furnizorii privați de asistență medicală 

comunitară  care se încadrează în următoarele criterii: 

    a) existenţa în statutul legal de înfiinţare a menţiunilor exprese privind furnizarea 

de servicii de asistență medicală comunitară  ca obiect de activitate; 

    c) existenţa posturilor echipei de asistență medicală comunitară (asistent medical 

comunitar, moașă și/sau mediator sanitar , după caz) în organigramă 

    d) existenţa fişei postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului 

de pregătire, a competenţelor şi a atribuţiilor conform prezentei hotărâri; 

    f) existenţa spaţiilor pentru desfășurarea activității de asistență medicală 

comunitară; 

    g) dotare care să permită realizarea obiectivelor propuse - mobilier corespunzător 

funcţionării serviciilor de asistență medicală comunitară, mijloace de comunicare, 

echipamente. 

   Art.41 Documentele necesare în vederea autorizării furnizorilor privați de asistență 

medicală comunitară sunt, după caz, următoarele: 

    a) formular pentru solicitarea autorizării ca furnizor privat de servicii de asistență 

medicală comunitară; 

    b) statutul furnizorului privat de asistență medicală comunitară şi alte documente 

constitutive; 

    c) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice; 

    d) ultimul bilanţ contabil autentificat şi depus la direcţia generală a finanţelor 
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publice teritoriale; 

    e) regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama; 

    f) documente privind codul fiscal, contul în bancă, certificate de înregistrare 

fiscală, ultimul extras de cont; 

    g) autorizaţia sanitară de funcţionare;  

    h) autorizaţia de liberă practică pentru personalul angajat. 

    Art.42  (1) Modelul autorizaţiei de funcţionare a furnizorilor privați de asistență 

medicală comunitară  se aprobă prin ordin al ministrului sănătății  în termen de 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art. 43. Furnizorii privați de asistență medicală comunitară vor încheia contractele 

de furnizare a serviciilor de asistență medicală comunitară cu direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București. 

Art. 44. Modelul contractului de furnizare de sevicii  de asistență medicală 

comunitară în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților se aprobă prin ordin 

al ministrului sănătății  în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri.  

Art. 45. Coordonarea tehnică și metodologică, evaluarea și controlul activității de 

asistență medicală comunitară din cadrul furnizorilor privați de asistență medicală 

comunitară se realizează de către Ministerul Sănătății prin  direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București. 

CAPITOLUL IX. Activitatea de control a activității de asistență medicală 

comunitară 

Art. 46. Ministerul Sănătății este abilitat să exercite controlul privind respectarea 

legislației privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de  asistență 

medicală comunitară prin  Unitatea de incluziune socială și structurile de control din 

aparatul propriu precum și al celor existente la nivelul direcțiilor de sănătate publică 

județene și a municipiului București. 

Art. 47. Nerespectarea legislației privind organizarea, funcționarea și finanțarea 

activității de asistență medicală comunitară atrage retragerea finanțării,  după caz, 
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pentru unitatea administrativ –teriorială sau  furnizorul privat de asistență medicală 

comunitară, până la remedierea situației. 

 

CAPITOLUL X Dispozitii finale 

 

Art. 48 Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme . 
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Anexa 1. Barem de dotare pentru trusa medicală de asistență medicală 

comunitară 

Echipamente și bunuri medicale  

Tensiometru cu stetoscop 

Stetoscop fetal (fetoscop) 

Centimetru 

Abacă sau aplicație pe telefon pentru determinarea vârstei gestaționale  

Glucometru 

Puls oximetru 

Termometru copii(set) și adulți 

Trusa chirurgicală unica folosință 

Trusa naștere unica folosință 

Cantar sugari si adult (exista modele 2 in 1) 

Tăviță renala 

Mini recipient deșeuri 

Garou 

Test rapid pentru determinarea ruperii membranelor fetale (hartie ph)  

Speculi vaginali de unică folosință 

Teste sarcină 

Consumabile medicale 

Ace și stripuri glucometru 

Vată 

Tifon 

Compresa sterila 
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Rivanol, betadină 

Apa oxigenată   

Seringi 

Mănuși chirurgicale și mănuși consultație nesterile 

Măști 

Teste rapide urină; pahar de plastic de unică folosință pentru colectarea urinii, 

pentru test  

Antitermice (set) 
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Anexa 2. Baremul minim de dotare cu bunuri și echipamente nemedicale 

pentru desfășurarea activității de asistență medicală comunitară, alta decât 

cea aferentă centrului comunitar integrat 

Echipamente Buc 

Birou 1/angajat 

Scaun birou 1/angajat 

Scaune beneficiari 

3 pentru 

beneficiari 

Calculator conectat la internet 1 

Scuter / bicicletă / ATV, în funcție de specificul comunității și al 

infrastructurii 1 

Pelerină ploaie 1/angajat 

Telefon mobil 1/angajat 

Consumabile operaționale (hârtie, toner imprimantă, pix/ creion, 

registre/caiete, foi de scris, etc)  
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Anexa 3. Barem minim de dotare cu bunuri si echipamente nemedicale pentru 

centrul comunitar integrat 

1. Birou  - 1 buc pentru fiecare angajat 

2. Scaune birou - 1 buc pentru fiecare angajat 

3. Scaune beneficiari – 10 buc (pentru consiliere beneficiari și pentru întâlnirile de grup) 

4. Dulap fișier - 1 buc 

5. Dulap vestiar – 1 buc pentru fiecare angajat 

6. Cos cu pubelă - 2 buc. 

7. Cuier - 1 buc. 

8. Calculator pentru fiecare angajat cu conexiune la internet 

9. Imprimantă multifuncțională (cu scanner) 

10. Dozator de apă cu bidoane de rezervă 

11.  Laptop/imprimantă cu acces la internet, eventual tabletă 

12. Consumabile operaționale (hârtie, toner imprimantă, pix/creion, registre/caiete, foi de 

scris, etc) 

13. Scuter / bicicletă / ATV, în funcție de specificul comunității și al infrastructurii – 

1/angajat implicat în munca de teren 

14. Pelerină ploaie – 1 buc/angajat implicat în munca de teren 

15. Mijloc de transport persoane – în funcție de specificul comunității și al infrastructurii-1 

buc 
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Anexa 4. Barem minim de dotare cu echipamente medicale pentru centrul 

comunitar integrat 

a.  Barem pentru activitatea de asistență medicală comunitară 

1. Trusa medicală de asistență medicală comunitară – pentru fiecare asistent medical 

comunitar, moașă,  conform Anexei 1a la prezentele norme 

2. Aparatura medicală pentru servicii de îngrijiri generale  specifice în centrul comunitar 

integrat: 

a. Tensiometru 

b. Stetoscop 

c. Glucometru 

d. Cântar copii 

e. Cântar adulți 

f. Centimetru măsurare gravide 

g. Taliometru 

h. Trusă de mic chirurgie steril de unic folosință 

i. Geantă medicală cu trusă de prim ajutor 

j. Suport perfuzii; 

k. Puls oximetru 

l. Consumabile medicale (ace/teste pentru glucometru, vată, alcool medicinal, 

pansamente sterile, atele, pense, termometru, foarfecă etc) 

m. Echipamente de protecție (mănuși chirurgicale) 

b. Barem pentru spațiul pentru consultații și tratamente medicale în regim flexibil  

(conform Ordin 153/2003 pentru cabinet de medicină de familie, din care s-au 

exclus articolele de la punctul 2) 

   - masă ginecologică; 

   - negatoscop pentru radiografii; 

   - apăsător limbă; 
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   - deschizător gură; 

   - ciocan reflexe; 

   - canule rectale; 

   - canule uretrale; 

   - canule vaginale; 

   - trusă completă de mică chirurgie; 

   - valve ginecologice şi pense de col; 

   - seringă Guyon pentru spălături auriculare 

   - dotări pentru telemedicină;  
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Anexa 5 . Setul de indicatori privind activitatea de asistență medicală comunitară 

prevazuti în aplicația on-line AMCMSR.gov.ro. 

1. Asistenți medicali comunitari si moașe 

AMC(Fisa generala) 

01. Copil 0-18 ani 

02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) 

03. Femeie care utilizeaza metode contraceptive 

04. Varstnic (peste 65 de ani) 

05. Persoana neinscrisa la medicul de familie 

06. Caz de violenta in familie 

07. Persoana varstnica fara familie 

08. Persoana varstnica cu nevoi medico-sociale 

09. Adult cu TBC 

10. Adult cu HIV/SIDA 

11. Adult cu dizabilitati 

12. Adult cu boli rare  

13. Administrare medicamente persoane vulnerabile 

14. Adult cu risc medico-social 

 

Gravida(Fisa raportare) 

01. Gravida cu probleme sociale 

02. Gravida cu probleme medicale (sarcina cu risc) 

03. Gravida care a efectuat consultatii prenatale 

04. Mama minora 

05. Lauza 

06. Avort spontan 
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07. Avort medical 

08. Nastere inregistrata la domiciliu 

09. Gravida minora 

10. Gravida neinscrisa la MF 

11. Gravida inscrisa de AMC la MF 

12. Gravida consiliata 

 

Copil (Fișă raportare) 

01. Nou-nascut (0-27 zile) 

02. Prematur 

03. Copil alimentat exclusiv la san 

04. Caz boala infectioasa 

05. Copil cu boala cronica 

06. Caz profilaxie rahitism (vitD) 

07. Caz profilaxie anemie (fier) 

08. Copil nevaccinat cf. Calendarului 

09. Caz HIV/SIDA 

10. Caz TBC in tratament 

11. Copil cu boli rare 

12. Toxicoman 

13. Caz copil cu nevoi medicale speciale 

14. Caz copil cu nevoi medicale speciale - fără certificat de handicap 

15. Caz copil abandonat 

16. Caz copil dezinstitutionalizat 

17. Caz social 

18. Caz copil parasit 
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19. Copil abuzat 

20. Deces la domiciliu 

21. Deces la spital 

22. Copil cu parinti migranti 

 

Gravide clasificate dupa educatie 

Anteprescolar 

Fără instruire 

Gimnaziu(8 clase) 

Liceu 

Postliceala 

Postuniversitara 

Preșcolar 

Școală  primară (4 clase) 

Scoala Profesionala (arte-meserii) 

Universitara 

 

2. Indicatori de urmărit de către mediatorii sanitari 

Activitate 

1. Sprijin emitere acte identitate 

 2.Inscriere la medicul de familie 

 3.Obtinere certificat de handicap 

 4.Caz nou luat in evidenta 

 5.Vizita si consiliere la domiciliu 

 6.Campanie vaccinare copii 
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7. Consemnare probleme sociale 

8. Consemnare deces copil 0-1 an 

9. Demers instituire legislație privind protecția drepturilor copilului  

10. Consemnare probleme in comunități de romi 

  11.Persoană sprijinită în obținerea unor beneficii sociale 

  12. Caz violență 

   13.Solicitare S.J.A. 

   14.Campanie/acțiune de sănătate publică 

 

 

 


