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NOTA DE FUNDAMENTARE
a Proiectului de hotărâre privind modificarea
Statului de funcții al U.A.T. comuna Raciu

Aprob,
Primar Grădinaru Vasile

Urmare a solicitării UAT comuna Raciu, Direcţia de Sănătate Publică Dîmboviţa ne-a înştiinţat că
prin Adresa Ministerului Sănătăţii nr. 70789/13.11.2015 a fost aprobată înfiinţarea unui post de asistent
medical comunitar pe raza comunei noastre, post retribuit din fonduri ale ministerului.

Principalele atribuţii ale asistentului medical comunitar sunt: supravegherea, în mod activ, a stării
de  sănătate  şi  a  condiţiilor  de  viaţă  ale  populaţiei  dintr-un  teritoriu  bine  determinat;  educaţie  pentru
sănătate şi planificare familială; asistenţa mamei şi copilului; identificarea şi prevenirea posibilelor cazuri
de abandon şi abuz al copilului; urmărirea şi supravegherea activă a persoanelor din evidenţele speciale:
prematuri,  TBC,  HIV/SIDA,  persoane  cu  deficiente  neurosenzoriale,  neuropsihice,  motorii,  alte  boli
cronice,  şi  aşa  mai  departe.  Mediatorii  sanitari  au  rolul  principal  de  a  înlesni  comunicarea  dintre
comunităţile  de  romi  şi  cadrele  sanitare,  contribuind  la  creşterea  eficacităţii  intervenţiilor  de  sănătate
publică.  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  îi  revine  responsabilitatea  pentru  organizarea  programului  de
formare şi funcţionare a mediatorilor sanitari comunitari.
 

Potrivit normelor în vigoare, asistenţii medicali comunitari trebuie să facă activitate de teren în
vederea determinării active a nevoilor de îngrijiri generale de sănătate ale populaţiei cu risc crescut de
îmbolnăvire şi a grupurilor defavorizate. Ei desfăşoară şi activitate profilactică: supravegherea activă a
stării  de  sănătate  a  populaţiei  catagrafiate,  depistarea  focarelor  de  boli  transmisibile,  identificarea  şi
supravegherea medicală a gravidelor şi copiilor din grupele de risc, identificarea populaţiei neînscrise pe
listele medicului de familie şi sprijinirea acestora pentru acces la servicii medicale, identificarea copiilor
neînscrişi pe listele medicilor de familie, în vederea includerii  lor în programul naţional de imunizări,
promovează  alăptarea  şi  practicile  corecte  de  nutriţie,  diseminarea  informaţiilor  specifice  planificării
familiale, în special în rândul populaţiei defavorizate din punct de vedere social şi îndrumarea ei către
cabinetele de planificare familială sau cabinetele medicilor de familie, educarea familiei şi dezvoltarea de
abilităţi parentale pentru stimulare şi îngrijire corectă a copilului. Totodată, asistenţii comunitari desfăşoară
activitate medicală curativă, conform recomandărilor medicale, la nevoie, dar şi activitate de identificare,
raportare  a  cazurilor  sociale  depistate  activ,  către  serviciile  sociale  din  subordinea  autorităţilor  locale,
pentru a beneficia de includerea într-un program de protecţie socială, prevenirea abuzului şi abandonului
copilului.

Pentru scoaterea la concurs a acestui post este necesară modificarea Statului de funcţii  al UAT
comuna Raciu, după cum urmează:

 se introduce, în cadrul Compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară, 1 post de asistent
medical comunitar generalist, grad principal, studii medii;

 se  radiază  din  Statul  de  funcţii  postul  vacant  de  administrator  I,  studii  superioare,  în  cadrul
Centrului After School Raciu.  

Secretar comuna Raciu,
         Zaharia Alin
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