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REGULAMENT cu privire la modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară  

 

Capitol I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. În scopul realizării Obiectivului 3 pentru Dezvoltare Durabilă pentru Asigurarea unei vieți 

sănătoase și a bunăstării pentru toți la toate vârstele, asigurarea acoperii universale în sănătate, 

dar și integrarea și centrarea pe oameni, consemnate anterior prin Declarația din Alma-Ata 

(1978), reiterată în cadrul Conferinței de la Astana, Kazahstan (octombrie 2018)1 și în 

conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătății (nr.411 din 28 martie 1995), Politicii 

Naționale de sănătate (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.886 din 6 august 2017) pentru a 

asigura continuitatea serviciilor medicale prestate integrat la nivel de comunitate ca răspuns 

nevoilor beneficiarilor, precum și în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea MSMPS (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.694 din 30.08.2017) se propune 

spre aprobare Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a serviciilor de 

asistență comunitară integrată. 

2. Prezentul Regulament stabilește cadrul normativ pentru integrarea serviciilor de asistență 

comunitară, cu determinarea responsabilității autorităților administrației publice centrale și 

locale, ale altor persoane juridice și fizice abilitate pentru asigurarea și prestarea îngrijirilor 

medicale, serviciilor sociale, serviciilor de suport educațional și alte servicii existente inclusiv în 

sectorul societății civile și alte sectoare în comunități. 

3. Asistența comunitară integrată presupune prestarea în comun a serviciilor, programelor de 

prevenire și reducere a riscurilor pentru sănătate și bunăstare, la nivel de comunitate cu scopul 

de a spori gradul de informare și a facilita accesul populației la servicii de sănătate și asistență 

socială, în special pentru grupurile vulnerabile din punct de vedere al sănătății și social. 

5. În sensul prezentului Regulament, noțiunile principale utilizate au următoarele semnificații: 

Bunăstare2 – conceptul care include toate aspectele vieții, percepția despre o persoană, 

determinată de satisfacerea necesităților de ordin psihologic, mental, social și fizic, inclusiv:   

                                                           
1
 Conferința Globală în Asistența Medicală Primară (AMP) ”Din Alma-Ata către acoperirea universală în sănătate și 

Obiectivele Durabile de Dezvoltare”, care s-a desfășura la Astana, Kazahstan în octombrie 2018, a reafirmat 
angajamentele guvernelor, ministerelor și reprezentanților statelor și guvernelor, luate prin semnarea declarației din 
Alma-Ata (1978), pentru dezvoltarea durabilă în vederea asigurării sănătății pentru toți. Noua declarație a înaltului 
forum din Astana susține consolidarea AMP ca fiind cea mai eficientă și inclusivă abordare pentru îmbunătățirea 
sănătății fizice și mintale a oamenilor, precum și bunăstării sociale și o piatră de temelie a unui sistem durabil de 
sănătate care asigură o acoperire universală cu servicii de sănătate și Obiectivele Durabile de Sănătate. Drept un 
obiectiv distinct al Declarației este asigurarea ca AMP și serviciile de sănătate să fie de înaltă calitate, sigure, 
cuprinzătoare, integrate și centrate pe oameni, accesibile din punct de vedere financiar și geografic, disponibile, 
acestea fiind oferite cu compasiune, respect și demnitate de către profesioniștii din domeniul sănătății, bine 
pregătiți, calificați, motivați și dedicați profesiei. Problema bolilor netransmisibile rămâne în vizorul angajamentelor 
globale cu accent pe servicii de promovare, preventive, curative, de reabilitare și paliative necesare să fie accesibile 
pentru toți.  
2
 Nu există un consens sau o singură definiție a bunăstării, dar există o viziune comună la nivel global că bunăstarea 

cuprinde cel puțin componenta de stare psiho-emoțională bună fără emoții negative, satisfacție de la viață, 
funcționalitate fizică și socială, dezvoltare și un mod active de viață,    
https://www.cdc.gov/hrqol/wellbeing.htm#three;  

https://www.cdc.gov/hrqol/wellbeing.htm#three
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a) sănătate – adoptarea unui mod sănătos de viață, excluderea factorilor de risc pentru 
sănătate și acces la asistență medicală pentru menținerea funcționalității fizice, 
autonomiei  și a independenței; 

b) bunăstare psiho-emoțională și mintală – abilități de auto-îngrijire, comportamentale și 
reziliența pentru a face față provocărilor cotidiene;  

c) bunăstare socială – integrarea socială a persoanei, abilități de relaționare, menținere a 
conexiunilor cu mediul familial, membrii comunității, implicare în activități comunitare, 
culturale și de recreere;  

d) bunăstare materială – prezența veniturilor necesare, a locuinței care să asigure condițiile 
de trai și să permită menținerea aspectelor vitale de îngrijire și igienă cotidiană, iar 
îmbrăcămintea/încălțămintea să corespundă schimbărilor sezoniere;  

e) siguranță și protecție – protecția de toate formele de abuz, neglijare și exploatare, în 
toate mediile inclusiv acasă, în comunitate și în instituții cu asigurarea accesului  la 
prestații și servicii sociale;  

f) realizare – implicarea persoanei în câmpul muncii, învățare continuă, învățarea unor 
abilități sau domenii noi și în caz de necesitate recalificare profesională;  
 

Monitorizarea bunăstării populației din comunitate - presupune activități de observare și 

evaluare sistematică a bunăstării copilului, adultului, vârstnicului realizate de către toți actorii 

sectoriali care își desfășoară activitatea în instituțiile publice și sunt în contact direct sau indirect 

cu populația comunității cu scopul de a identifica timpuriu îngrijorările, semnele de risc și pericol 

și a asigura intervenția necesară sau referirea către specialiști; 

Factori de risc pentru sănătate – elemente de mediu natural (poluare), mediu ocupațional 

(nociv), stilul de viață sau comportament (alimentație nesănătoasă, consum excesiv de sare, 

zahăr și grăsimi, sedentarism, stres, fumat, abuz de alcool, etc.), vulnerabilitate socială;    

Promovarea sănătății – proces de difuzare a informației, de instruire și educare în scopul 

formării unor cunoștințe și deprinderi individuale sănătoase, de consultare și implicare a 

publicului, de creare a parteneriatelor care oferă individului și colectivităților posibilitatea de a-și 

controla și îmbunătăți sănătatea din punct de vedere fizic, psihic și social și de a contribui la 

reducerea inechităților în domeniul sănătății3;  

Programe de sănătate – un set de acțiuni și proceduri organizate prin activități  informative, 

educative sau suport reciproc în scopul de a preveni sau modifica comportamente cu risc pentru 

sănătate sau pentru a susține și încuraja persoana să facă față evoluției bolilor cronice și 

adaptare la noile necesități; 

Programe comunitare de prevenire primară și secundară - activități de informare și școlarizare a 

membrilor comunității despre oportunitățile existente în teritoriu; posibilitatea de a beneficia de 

suport și de a participa la activitățile și programele disponibile în comunitate; de educare pe 

anumite subiecte ce țin de modul sănătos de viață; activități comunitare pentru incluziunea 

socială a persoanelor care au nevoie de suport, care vin să ofere anumite oportunități pentru 

comunicare și suport reciproc în depășirea dificultăților;  

Vulnerabilitate socială – situație de risc a unei persoane determinată de prezența anumitor 

condiții sau factori care afectează bunăstarea - nefiind în stare să-și asigure necesitățile, să-și 

                                                           
3
 Legea Nr. 10 din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; 
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obțină drepturile, să-și apere propriile interese, să-și organizeze proprietatea fiind expus riscului 

de a fi prejudiciat; 

Management de caz (în asistență medicală comunitară) – metoda de lucru prin care se 

coordonează și gestionează îngrijirea specifică a unui pacient pentru a asigura continuitatea în 

acordarea serviciilor medicale care implică în calitate de elemente de bază evaluarea, 

planificarea, implementarea, evaluarea rezultatelor și interacțiunea. 4 (Asociația americană de 

nursing);    

Management de caz (asistența socială) – metoda principală de lucru a asistentului social, prin 

intermediul căreia se evaluează necesitățile copilului/ persoanei/ familiei în colaborare cu 

beneficiarul, se coordonează, monitorizează și susține beneficiarul pentru a asigura accesul la 

servicii sociale, educaționale, medicale, etc. , care să răspundă necesităților acestuia5; 

Multidisciplinaritate/ transdisciplinaritate - elementul de bază în integrarea îngrijirilor care are ca 
scop să asigure direcționarea mai bună a serviciilor și îmbunătățirea calității acestora datorită 
centrării pe necesitățile persoanelor, dar și o gestionare mai bună a factorilor de risc și 
vulnerabilităților6 (OMS, Asistenții medicali comunitari și Accesul Universal la servicii de 
sănătate);  

Abordarea îngrijirii integrate - servicii integrate de sănătate centrate pe oameni prin plasarea 
necesităților complexe ale oamenilor și comunităților, nu doar a bolilor, în centrul sistemelor de 
sănătate și împuternicirea oamenilor de a avea un rol mai activ în sănătatea lor (sursa: Cadrul 
OMS privind serviciile integrate de sănătate, centrate pe oameni);  

Servicii comunitare integrate – ansamblu complex de activități realizate la nivel de comunitate 

pentru a satisface necesitățile de sănătate, sociale și educaționale ale copilului, persoanei 

adulte/familiei și vârstnicilor în vederea asigurării accesului la serviciile necesare, prevenirii 

marginalizării și excluziunii sociale datorate stării de sănătate, sărăciei sau situațiilor de 

dificultate, asigurării îngrijirilor medicale și sociale și facilitării accesului la servicii specializate. 

(OMS, Cadrul  consolidat pentru acțiuni armonizate pentru asistenții medicali comunitari și alți 

actori din asistența medicală primară7);  

Asistent medical comunitar - specialistul cu studii medicale medii (post secundare și post 

secundare non terțiare), care manifestă competențe profesionale pentru realizarea activităților 

orientate spre comunitate în plan preventiv, de îngrijiri medicale individualizate și coordonarea și 

organizarea îngrijirilor paliative și de reabilitare. 

 

Capitol II. PRINCIPIILE INTEGRĂRII SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ  

3. În procesul de integrarea a serviciilor de asistență comunitară se va asigura respectarea 

următoarelor principii: 

                                                           
4
Asociația americană de nursing, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1463029/; Revista Internațională 

Servicii/Îngrijiri Integrate, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388031/ 
5
 Management de caz. Ghid de suport pentru aplicare practică, Ordinul MMPSF nr.96 din 18.05.2016; 

6
 

https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/Framework_partenrs_harmonised_support.pdf?ua=
1 
7
 https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/chw_outcomedocument01052014.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1463029/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388031/
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/Framework_partenrs_harmonised_support.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/Framework_partenrs_harmonised_support.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/chw_outcomedocument01052014.pdf
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a) asigurarea accesului echitabil la serviciile de asistență medicală comunitară integrată 
pentru toți cetățenii, în special pentru persoanele vulnerabile care au bunăstarea 
generală afectată, inclusiv probleme de sănătate, boli cornice, starea psiho-emoțională și 
mintală, situația socio-economică, etc.; 

b) principiul de centrare pe beneficiar, care prevede adaptarea intervenției la necesitățile 
beneficiarilor (în proces de schimbare continuă) în baza evaluării sistematice;  

c) principiul de oportunități egale, care prevede asigurarea dreptului la servicii sociale 
tuturor persoanelor/familiilor defavorizate în condiții de tratament egal și fără 
discriminare;  

d) principiul de celeritate, care prevede promptitudine în luarea deciziilor cu privire la 
referirea către suportul necesar și prestarea serviciilor comunitare integrate; 

e) principiul abordării integrate a necesităților persoanei, conform căruia specialiștii din 
diferite domenii abordează în comun și în mod complex bunăstarea acesteia, evaluează 
necesitățile, planifică și asigură intervenția sau după caz referirea către serviciile 
relevante;  

f) principiul precauției, prin care autoritatea competentă pentru supravegherea sănătății 
publice decide și intervine în situații în care se constată că există un risc potențial pentru 
sănătatea populației, în condițiile unei argumentări științifice insuficiente (sursa: articolul 
191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Legea Nr. 10 din 03.02.2009 
privind supravegherea de stat a sănătății publice). 

 

 

Capitol III. SCOPUL, OBIECTIVELE INTEGRĂRII SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ  
 
4. Scopul integrării serviciilor de asistență comunitară este de a preveni situațiile de risc și a  
menține bunăstarea populației, în special a celei vulnerabile din cauza vârstei, stării sănătății, 
dependenței, stării psiho-emoționale și situației socio-economice.  
 
5. Obiectivele integrării serviciilor de asistență comunitară sunt următoarele: 

a. evaluarea necesităților comunitare asigurată prin monitorizarea bunăstării populației din 
comunitate, în special grupurilor vulnerabile; 

b. facilitarea și asigurarea accesului persoanelor la servicii de sănătate, asistență socială și 
suport în comun cu actorii locali; 

c. coordonarea și prestarea îngrijirilor întru0un mod integrat pentru persoanele cu necesități 
complexe. 

6. Pentru a asigura realizarea scopului și obiectivelor integrării serviciilor de asistență 

comunitară, inclusiv serviciile de sănătate, serviciile sociale, educaționale, de ordine publică, 

ONG-urile prestatoare de îngrijiri la domiciliu și paliative și alte servicii existente la nivelul 

comunității, vor activa într-un sistem funcțional coordonat, cu mecanisme de referire și 

proceduri de cooperare agreate de comun acord.  

 

Capitol IV. BENEFICIARII SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE 
    
7. Beneficiarii serviciilor de asistență comunitară integrată sunt membrii comunității (o arie 

geografică definită – municipiu, oraș, localitate rurală), preponderent persoanele cu bunăstarea 

http://publications.europa.eu/resource/celex/12016E191
http://publications.europa.eu/resource/celex/12016E191
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afectată și care prezintă semne de vulnerabilitate din punct de vedere al vârstei, stării sănătății, 

dependenței, stării psiho-emoționale și situației socio-economice.    

8. În contextul prezentului document, beneficiari ai serviciilor de asistență comunitară integrată 

sunt:  

a. membrii comunității în sensul activităților de menținere, prevenire a situațiilor de risc și 
promovare a sănătății;  

b. persoanele identificate cu factori de risc pentru sănătate, care se află într-o 
vulnerabilitate datorată, vârstei, dependenței de altă persoană, stării de sănătate și cu 
îngrijorări pentru bunăstarea generală după cum urmează:  

 copiii, adolescenții și tinerii; 

 femeile însărcinate;  

 persoanele de vârsta a treia;  

 persoanele cu nivel economic sub pragul sărăciei și fără venituri, inclusiv 
temporar (șomerii);  

 persoanele cu boli cronice, inclusiv de sănătate mintală; 

 persoanele cu boli transmisibile (hepatite, HIV/SIDA, TBC); 

 persoanele dependente (alcool, droguri, substanțe, etc.); 

 persoanele cu necesități speciale, inclusiv cu dizabilități;  

 persoanele cu boli aflate în faze terminale, care necesită îngrijiri paliative;  

c. Familiile/ îngrijitorii persoanelor indicate mai sus, pct. b;  

9. Beneficiarii serviciilor de asistență comunitară integrată sunt identificați pro activ și sistematic, 

prin următoarele acțiuni:  

a) monitorizarea bunăstării populației;  

b) adresarea directă a persoanei care necesită suport sau a membrilor comunității;  

c) referirea din partea reprezentanților sectoriali din echipa medicului de familie inclusiv 
asistenta medicală și asistenta medicală comunitară, instituții educaționale, serviciile de 
asistența socială, ordine publică, autorități publice locale, societatea civilă și altele. 

 

Capitol IV. ORGANIZAREA INTEGRĂRII SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ  

25.  În sensul prezentului act normativ integrarea serviciilor de asistență comunitară se referă la 
cooperarea intersectorială pe orizontală în identificarea, referirea și prestarea serviciilor în 
comun, de către actorii existenți la nivel de comunitate, inclusiv sectorul social, educațional, 
ordine publică, autoritate publică locală, societate civilă și ONG prestatoare de îngrijiri la 
domiciliu și alte sectoare relevante, etc. reieșind din necesitățile persoanei.   

26. Integrarea funcțională a programelor și serviciilor de asistență comunitară se referă la 
câteva nivele după cum urmează (Anexa 1 Structura organizatorică pentru integrarea serviciilor 
la nivel de comunitate):      

a) Integrare la nivel de abordare Strategică a asigurării bunăstării populației,  sănătății 
publice, asistenței medicale primare, serviciilor medicale specializate, protecției sociale;   
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b) Integrare Organizațională la nivel de comunitate a resurselor umane, spațiu disponibil, 
echipament tehnic și mijloace de transport existente în diferite sectoare în cadrul 
unităților/ centrelor comunitare integrate;    

c) Integrare la nivel de proceduri, metode și tehnici de lucru comune pentru centrarea 
intervențiilor pe necesitățile persoanei. 

27. Integrarea la nivel de abordare Strategică se referă la stabilirea în comun cu autoritatea 
administrației publice de nivel II a obiectivelor pe termen mediu și lung pentru promovarea 
sănătății, prevenirea și reducerea riscurilor (boli cronice, mortalității infantile și materne, 
sărăciei, excluderii sociale), dezvoltarea și implementarea programelor și serviciilor necesare 
populației raionului cu includerea acestora în Planurile de dezvoltare locală și Planurile pe 
domenii.   

27.1. Coordonarea strategică cu scopul integrării priorităților pe domenii are loc în cadrul 
Consiliilor Raionale cu implicarea actorilor cheie, reprezentanților din următoarele structuri:   

a) Centrele de sănătate publică și specialiștii în sănătate publică la nivel de raion 
care monitorizează și evaluează starea de sănătate a populației, organizează procesului 
de evaluare și acreditare a unităților medico-sanitare și farmaceutice și siguranța 
ocupațională; 

b) Centrul de sănătate raional/centrul medicilor de familie/ asociația medicală teritorială/ 
Secția consultativă a spitalului raional/ spitalul raional care coordonează prestarea 
tuturor serviciilor de asistentă medicală consultativ-diagnostică acordată populației;   

c) Direcția educație care organizează funcționarea instituțiilor de educație ante preșcolară, 
preșcolară, de învățământ primar, gimnazial, liceal și special, extrașcolar și instituțiile 
cultural-artistice din raion; 

d) Structura teritorială de asistență socială care gestionează și coordonează acordarea 
prestațiilor și serviciilor sociale persoanelor și familiilor defavorizate; 

27.2. La nivel de structuri raionale se semnează acorduri de cooperare pentru integrarea 
funcțională între sectoare (sănătate, social, educație, ordine publică, autoritate publică locală) 
prin care se stabilește contribuția acestora și se asigură conexiunea programelor și serviciilor 
existente pentru a reduce suprapunerile, armonizarea resurselor, asigurarea continuității 
monitorizării bunăstării;    

27.3. Managerii structurilor și instituțiilor semnatare de acorduri de cooperare informează 
personalul instituțiilor privind angajamentele respective și includ în fișa postului atribuțiile de 
cooperare intersectorială pentru asigurarea integrării serviciilor comunitare;  

27.4. Reprezentanții sectoriali au rolul de a contribui la evaluarea, analiza problemelor legate de 
sănătatea populației și înaintarea propunerilor / recomandărilor în planificarea și bugetarea 
activităților în sectorul sănătății publice, asistenței medicale primare inclusiv comunitare și 
asistenței sociale în cadrul Ședințelor Consiliului Raional de Sănătate Publică și în final prezentate 
Consiliului Raional spre aprobare.     

28. Integrarea organizațională/ instituțională la nivel de comunitate este realizată și 
coordonată de către Autoritățile administrației publice locale de nivelul I care asigură conexiunea 
serviciilor existente și organizarea acestora pentru a răspunde necesităților membrilor 
comunității;  

28.1. În cadrul Consiliilor locale se analizează problemele, planifică și bugetează schimbările 
sistemice necesare în funcționarea și organizarea prestării serviciilor în comunitate, mobilizează 
resursele umane, materiale și financiare necesare, coordonează reprezentanții sectoriali și se 
asigură integrarea funcțională a serviciilor de asistență comunitară existente în diferite sectoare; 
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28.2. Autoritatea publică locală de nivelul I facilitează prestarea integrată a serviciilor de 
asistență comunitară, în cadrul entităților existente în instituțiile comunitare din sectorul 
sănătății (Centre de Sănătate, Oficii ale Medicilor de Familie, Oficii de Sănătate), educației 
(centre de intervenție timpurie, instituții preșcolare și școlare, profesionale etc.), asistenței 
sociale (centre de zi, centre comunitare multifuncționale, centre de plasament, etc.) în funcție de 
disponibilitate a spațiului și resurselor necesare,  numite în continuare Centre Integrate; 

28.3. Membrii echipelor comunitare integrate, formate preponderent din asistent medical 
comunitar, asistent social comunitar și lucrători sociali, urmează să își desfășoare activitatea în 
cadrul Centrelor integrate, alocând timpul necesar, cel puțin 0,5 zile lucrătoare pe săptămână 
pentru evaluarea și planificarea intervențiilor integrate;    

28.4. În conformitate cu procedurile de lucru cu cazurile în situație de risc care prezintă 
necesități complexe echipa comunitară va invita la ședințele de evaluare și planificare specialiști 
și practicieni relevanți cazurilor planificate pentru discuție, reprezentanți ai autorității publice 
locale, ordinii publice, educației, centrul comunitar de sănătate mintală, centrul de sănătate 
prietenos tinerilor, ONG-uri prestatoare de îngrijiri paliative și îngrijiri medicale la domiciliu, 
servicii sociale specializate, etc.;  

28.5. Asistența comunitară integrată este realizată prin intermediul unităților prestatoare de 
servicii, în locații special amenajate în incinta instituțiilor medico-sanitare publice/ private, 
centrelor comunitare existente, primărie, în funcție de spațiul și resursele disponibile la nivel de 
comunitate, pot fi localizate în același spațiu sau în cadrul diferitor instituții, preluând anumite 
elemente de reabilitare, îngrijire, alimentație, igienizare și spălătorie, inclusiv fiind aplicat și 
principiul de echipă mobilă pentru organizarea prestării serviciilor la domiciliul beneficiarului; 

28.6. În cazul în care există spații disponibile în cadrul instituțiilor medicale sau centrelor sociale 
autoritățile publice locale vor asigura asigură spațiul sau locația necesară serviciile integrate cu 
echipamentul care lipsește;  

28.7. Autoritățile publice locale vor facilita /asigura transportul necesar pentru realizarea 
vizitelor la domiciliu, transportarea beneficiarilor către servicii specializate, investigații necesare,  
prestare servicii în alte comunități, etc.  

29.  Integrarea la nivel de proceduri, metode și tehnici de lucru comune presupune utilizarea 
definițiilor și abordărilor comune pentru asigurarea bunăstării persoanei și identificarea 
îngrijorărilor sau riscurilor, evaluarea comună a necesităților, planificarea intervențiilor și a 
serviciilor necesare, monitorizarea situației dar și prestarea îngrijirilor de lungă durată.   

30. În prestarea serviciilor comunitare integrate toate sectoarele urmează să aplice procedurile 
reglementate de mecanismele de cooperare intersectorială pentru grupurile vulnerabile din 
punct de vedere al sănătății, educației și social existente (sănătate mintală, prevenirea 
mortalității infantile, prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului, protecția 
copilului de violență, neglijare, exploatare și trafic, protecția victimelor ale traficului de ființe 
umane, violența domestică, etc.) și procedurile reglementate și standardizate în asistența 
medicală primară și asistență socială.   

31. În cadrul serviciilor comunitare integrate toate sectoarele urmează să utilizeze următoarele 
instrumente:  

a) Domeniile de bunăstare pentru identificarea îngrijorărilor în cazul copiilor, adulților și 

vârstnicilor (HG.143 din 12.02.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la mecanismul 

de cooperare intersectoriala pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea 

copilului și Anexa 2. Indicatori de bunăstare a persoanei adulte și vârstnici pe domenii); 
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b) Managementului de caz pentru coordonarea și realizarea intervenției pe etape (evaluării 
inițiale pentru confirmarea riscului, evaluării complexe pentru colectarea informației 
necesare pentru stabilirea legăturilor cauze efect, planificarea, realizarea și monitorizarea 
intervenției) și monitorizarea post-intervenție (Anexa 3 Managementul de caz);   

c) Evidența comună a cazurilor realizată prin baze de date comune sau acces reciproc la 
informații relevante despre beneficiar; 

32. Toate instituțiile și serviciile publice și private de sănătate, educație, sociale, ordine publică, 

servicii locative, alte servicii relevante care activează în raion vor fi informate despre domeniile 

de bunăstare și semnele de îngrijorare și risc, scopul, obiectivele serviciilor de asistență 

comunitară și datele de contact ale acestora pentru a asigura procesul de referire a cazurilor în 

raza teritorială a raionului.     

33. Pentru persoanele identificate cu probleme de sănătate, fără asigurare de sănătate, care 

necesită programe și servicii de sănătate preventive, curative, reabilitare, referirea se realizează 

către echipa de asistență medicală primară către asistentul medical comunitar care asigură 

facilitarea accesului la consultarea de către medicul de familie și oferă suport în monitorizarea 

situației pacienților.  

34. În cazul persoanelor care se confruntă cu probleme de ordin social (sărăcie, abuz vârstnici, 
excluziune socială, etc.) este realizată sesizarea autorității tutelare,  asistentului social comunitar 
care include persoanele respective în lista comună de evaluare și asistență conform 
mecanismelor de referire și cooperare intersectorială existente. 

34.1. Cazurile copilului în situație de risc vor fi sesizate autorității tutelare locale conform 
legislației în vigoare (Legea 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a 
copiilor separați de părinți, HG 270 mecanismul de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, 
exploatării și traficului);  

34.2. Cazurile de violență domestică urmează să fie sesizate, conform legislației în vigoare (Legea 
45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie);  

34.3. Cazurile adulților și vârstnicilor în situație de risc urmează să fie sesizate conform 

Mecanismului de cooperare intersectorială pentru prevenirea situațiilor de risc și protecția 

adulților și vârstnicilor în dificultate;  

35. Procesul de asistență a cazurilor complexe cu vulnerabilitate multiplă este realizat în baza 

managementului de caz cu respectarea consecutivității și etapelor de intervenție (identificare 

îngrijorări și situații de risc, evaluare inițială la domiciliu pentru confirmarea vulnerabilității, 

evaluarea complexă cu vizite la domiciliu, intervievarea membrilor familiei, comunității, 

planificarea intervenției individuale, prestarea asistenței), monitorizarea în dinamică a cazului cu 

ajustarea intervențiilor și referire către servicii specializate;  

36. Asistența comunitară realizată integrat de către echipe multi-disciplinare se aplică pentru 

persoanele cu necesități complexe, cu grad înalt de dependență și imobilizare, în faze terminale, 

etc. în comun cu ceilalți actori comunitari locali reprezentanți ai instituțiilor medicale, asistenței 

sociale, educației, autorității publice locale, ordine publică, ONG, societate civilă, etc. (Anexa 4 

Organizarea îngrijirilor comunitare); 

37. Pentru asigurarea conexiunii, implicării specialiștilor și referirii cazurilor la serviciile necesare 
în cadrul centrelor integrate urmează să fie preluată și actualizată informația despre serviciile 
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existente la nivel de raion și prestatorii acestora realizată de către Biroul Comun de servicii din 
cadrul Consiliului Raional. 

38. În cadrul Centrului integrat la nivel de comunitate este asigurată evidența beneficiarilor prin  
dezvoltarea și utilizarea bazelor de date și registrelor comune cu accesul comun la bazele de date 
existente la nivel sectorial pentru realizarea intervențiilor planificate și evitarea dublării 
procesului de colectare a datelor, eficientizarea procesului de evaluare a problemelor, pentru 
coordonarea intervențiilor și asigurarea monitorizării cazurilor, cu respectarea prevederilor 
normative privind datele cu caracter personal (Anexa 5 Registru comun pentru colectarea datelor 
cu referire la persoanele asistate în cadrul serviciilor integrate);  

38.1. Schimbul de informații referitoare la caz se va realiza la momentul când problema 
depășește competențele unui singur sector și este necesară coordonarea activităților în cadrul 
evaluării și intervenției în baza Managementului de caz, fiind asigurat accesul la informația 
relevantă pentru intervenție (necesitatea pentru îngrijiri, monitorizarea situației, prestarea 
serviciilor de asistență);  

38.2. Membrii echipei comunitare vor semna un act privind păstrarea confidențialității și 
nedivulgarea informației despre persoanele evaluate și asistate în cadrul serviciilor integrate; 

38.3. Beneficiarul urmează să fie informat și i se va cere permisiunea (confirmată prin semnare) 
privind necesitatea schimbului de informații cu alți specialiști sau instituții pentru eficientizarea 
procesului de evaluare a necesităților și identificare a programelor și serviciilor necesare. 

 
 
Capitol VI. RESURSELE UMANE IMPLICATE ÎN PRESTAREA INTEGRATĂ A SERVICIILOR DE 
ASISTENȚĂ COMUNITARĂ 
 
39. Asistența medicală comunitară se realizează în mod integrat de către membrii echipei 
multidisciplinare și prestatorii de serviciile existenți la nivel de comunitate, făcând parte din 
abordarea holistică a bunăstării oamenilor care locuiesc în comunitate.  

40. Echipa de bază este formată din:  

a) Asistentul medical comunitar responsabil pentru supravegherea stării de sănătate a 
persoanei, a determinanților comportamentali ai stării de sănătate, respectarea modului 
sănătos de viață (nutriție, mișcare), excluderea factorilor de risc pentru sănătate (fumat, 
alcool, etc), prevenirea primară, secundară și facilitarea accesului la asistența medicală 
curativă și de recuperare, servicii comunitare sănătate mintală, servicii prietenoase tinerilor 
și organizarea serviciilor de îngrijiri prestate de către ONG (recuperare, reabilitare, îngrijiri la 
domiciliu);  

b) Asistentul social comunitar responsabil pentru asigurarea accesului la prestații și servicii 
sociale, corelarea acestora cu soluționarea problemelor sociale, integrarea socială, 
mobilizarea comunității și resurselor comunitare, organizarea suportul pe termen lung în 
rezolvarea problemelor, referirea către servicii sociale primare, specializate și cu specializare 
înaltă. 

41. Coordonatorul/managerul cazului urmează să fie numit specialistul în funcție de problema 
primară prioritară (care prevalează) a persoanei, respectiv pentru problema de sănătate 
asistentul medical comunitar și pentru vulnerabilitatea socială asistentul social comunitar.  

42. Pentru asigurarea asistenței integrate a cazurilor în funcție de necesitățile identificate și 
situația beneficiarului, echipa de bază se completează cu specialiști, practicieni relevanți care 
activează în comunitate, după cum urmează:   
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a) Autoritățile publice locale în analiza problemelor de sănătate publică la nivel de 
comunitate, identificarea comună a soluțiilor, dezvoltarea programelor de prevenire 
și a serviciilor necesare în comunitate; 

b) Medicul/Medicii de Familie și asistenții medicali de familie care activează pe un 
teritoriu geografic determinat în organizarea activităților de prevenire în comunitate, 
referirea reciprocă a cazurilor, prestarea asistenței medicale,   implicarea specialiștilor 
din alte autorități, instituții, servicii de la nivel de raion în procesul de evaluare, 
intervenția nemijlocită,  sau în identificarea resurselor sau mijloacelor necesare 
pentru asistența beneficiarilor, asigurarea accesului la serviciile de sănătate necesare, 
investigații, medierea consultațiilor sau necesitatea unor intervenții specializate.  

c) Personalul medical din instituțiile medico-sanitare ambulatorii și spitalicești în 
facilitarea accesului la consultații și intervenții specializate dar și pentru monitorizarea 
pacienților în perioada post-intervenție;  

d) Personalul Centrelor comunitare (Centrul Comunitar de sănătate mintală, Centrul de 
Sănătate prietenos tinerilor, Centrele pentru suportul tratamentului pacienților cu 
tuberculoză în condiții de ambulator) în evaluarea comună, intervenția și 
monitorizarea post intervenție și asigurarea continuității serviciilor;  

e) Coordonatorul VNET (violență, neglijare, exploatare, trafic) din sectorul educației 
pentru cazurile de probleme legate de reușita școlară, abandonul și absenteismul 
școlar, cazuri de violență, abuz, facilitarea accesului la programe de suport 
educațional, suport și asistență a copiilor cu CES, etc.;   

f) Personalul medical din cadrul instituțiilor educaționale preșcolare și școlare în 
organizarea activităților de prevenire și profilaxie;  

g) Personalul din cadrul centrelor prestatoare de servicii sociale de zi și plasament 
temporar în prestarea integrată a serviciilor;  

h) Lucrătorii sociali care prestează îngrijire socială la domiciliu persoanelor vârstnice și 
cu dizabilități, lipsite de suport din partea familiilor și altor persoane, inclusiv 
consiliere și informare, integrarea socială și comunicare, suport în plata servicii 
comunale, procurarea produselor, mărfurilor și medicamentelor, intermedierea cu 
servicii de spălătorie, curățătorie chimică, reparație a obiectelor de uz casnic și a 
îmbrăcămintei, încălțămintei, asigurarea cu carburanți și încălzirea locuinței, 
organizarea procesului de adaptare a  locuinței la nevoile persoanei, îngrijirea 
locuinței și a gospodăriei, prepararea hranei sau livrarea acesteia, realizarea igienei 
personale; 

i) Asistenți personali care îngrijesc de persoane cu dizabilități membrii ai familiei pentru 
asigurarea calității îngrijirilor;  

j) Mediatorul comunitar din localitățile populate de romi (unde există);  
k) Polițistul de sector pentru intervenția în cazurile de violență domestică și abuz, 

dependență de alcool , droguri și substanțe, implicare în exploatare și trafic de ființe 
umane, etc.;  

l) Consilier pe probațiune prestator de asistență și consiliere pentru reintegrarea în 
societate a persoanelor liberate din locurile de detenție;  

m) Organizații neguvernamentale și societatea civilă în generarea soluțiilor alternative 
celor existente în sectoarele sănătății și social și pentru organizarea și realizarea 
programelor de prevenire și direcționate anumitor grupuri specifice (adolescenți, 
tineri, mame tinere, persoane cu boli cronice, vârstnici, consumatori de alcool, tutun, 
droguri, persoane cu HIV/Sida, persoane cu probleme de sănătate mintală, etc); 

n) Agenți economici pentru identificarea resurselor necesare pentru susținerea 
programelor de prevenire și intervenție integrată;  

o) Organizații religioase în susținerea grupurilor vulnerabile;     
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p) Îngrijitori neformali ai persoanelor cu boli cronice, vârstnice, cu dizabilități, 
nedeplasabile pentru monitorizarea și suportul în îngrijire;      

q) Voluntari, membrii ai comunității în cadrul activităților de prevenire și prestare a 
îngrijirilor la domiciliu.   
 

 
Capitol VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  
 
43. Evaluarea calității serviciilor prestate integrat este realizată sectorial, în baza standardelor de 
calitate aprobate pentru serviciile de asistența medicală și serviciile de asistență socială 
comunitară în care se includ prevederi și indicatori de performanță pentru prestarea serviciilor în 
mod integrat; 

43.1. Monitorizarea, evaluarea și coordonarea activității asistentului medical comunitar este 
realizată de către medicul de familie, ca parte componentă a asistenței medicale primare,  
inclusiv la nivel de raportare  în baza modelului statistic standardizat și indicatorilor de 
performanță a echipei AMP;   

43.2. Monitorizarea, evaluarea și coordonarea activității asistentului social comunitar este 

realizată de către Direcția teritorială de asistență socială și protecție a familiei prin Serviciul de 

asistență socială comunitară, conform cadrului normativ existent, cu includerea 

compartimentului de prestare a serviciilor comunitar în mod integrat în raportare și indicatorii 

de performanță.  

44. Pentru colectarea evidențelor despre calitatea serviciilor prestate și nivelul de satisfacție a 

beneficiarilor de îngrijiri sistematic urmează să fie colectate date în baza unor chestionare 

standardizate, rezultatele urmează să fie sintetizate, analizate și prezentate ca parte 

componentă a rapoartelor de activitate (Anexa 6 Chestionarul de evaluare a opiniei beneficiarilor 

serviciilor integrate).  

45. La nivel raional activitatea serviciilor de asistență comunitară integrată este coordonată, 
monitorizată și evaluată de către Consiliile de Sănătate publică, având ca membri managerii 
Centrelor de Sănătate, șefii Direcției teritoriale de asistență socială și protecție a familiei, 
Direcției Educație și alte structuri relevante. 

 
 
Capitol VIII. FINANȚAREA  
 
46.  Salarizarea personalului, membrilor echipei de bază implicat în pretarea serviciilor integrate 
la nivel de comunitate este asigurată de sectoarele căror aparțin, respectiv asistenta medicală 
comunitară prin asistența medicală primară, asistenta socială comunitară prin Direcția raională 
asistență socială și protecția copilului. 

47. Autoritățile publice locale de nivelul I și II vor acoperi cheltuielile necesare prestării integrate 
a serviciilor de asistență care nu sunt prevăzute în liniile bugetare sectoriale, respectiv, dotarea 
Centrului Integrat cu echipamentul necesar (dacă lipsește),  achitarea cheltuielilor de întreținere 
a facilităților adiționale pentru igienizare, alimentare (cabine de duș, mașini de spălat, produse 
pentru igienizare și curățat, echipament pentru organizarea serviciilor de cantine sociale și 
distribuirea alimentelor) (Anexa 7 Echipament pentru organizarea serviciilor integrate).  
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Capitol VIII. DISPOZIŢII FINALE 
 
27. Autoritățile publice locale de nivelul I și II și structurile descentralizate ale sectoarelor de 
asistență medicală primară și asistență socială poartă responsabilitatea pentru activitățile și 
serviciile prestate în mod integrat la nivel de comunitate.     
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Anexe:  

• Anexa 1. Structura organizatorică pentru integrarea serviciilor la nivel de comunitate;  

• Anexa 2. Indicatori pentru bunăstarea persoanei adulte și vârstnici; 

• Anexa 3. Management de caz a persoanelor cu necesități complexe;  

• Anexa 4. Organizarea îngrijirilor comunitare integrate; 

• Anexa 5. Formular pentru colectarea datelor cu referire la persoanele cu probleme de 
sănătate și necesități complexe evaluate și asistate în cadrul serviciilor integrate; 

• Anexa 6. Chestionarul de evaluare a opiniei beneficiarilor serviciilor integrate; 

• Anexa 7. Echipament pentru organizarea serviciilor integrate;  
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Anexa 1. Structura organizatorică pentru nivelele de integrare 
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Anexa 2.  Indicatori de bunăstare a persoanei adulte și vârstnici pe domenii 
Bunăstarea se referă la toate aspectele vieții unei persoane și în mare parte se datorează 
satisfacerii necesităților sale  pe aceste aspecte sau domenii inclusiv de ordin fizic, psihologic, 
mental, social și siguranța în toate mediile habituale.  

Situația de risc a unei persoane este determinată de prezența sau absența anumitor condiții care 
influențează bunăstarea acesteia. Persoana care nu este în stare să își asigure bunăstarea, să își 
obțină drepturile, să își apere propriile interese și să își organizeze proprietatea și viața este 
expusă riscului de a fi prejudiciată. La determinarea situației de risc a o persoanei și respectiv a 
nivelului de suport și ajutor necesar se vor lua în considerație toate resursele interne și externe 
ale acesteia.    

Astfel fiind afectată de boli cronice, dizabilitate, probleme de sănătate mentală, sărăcie o 
persoană este expusă într-o măsură mai mare vulnerabilității sociale. În același timp capacitatea 
persoanei de a se autoîngriji sau de a face față situațiilor stresante sunt factorii care determina 
modul în care o persoană reacționează la problema cu care se confruntă. De exemplu, o 
persoană care are dizabilitate, în principiu pare a fi în situație de risc, având afectate mai multe 
domenii de bunăstare. Dacă această persoană este în stare și poate să își asigure necesitățile de 
bază sau are suport din partea familiei, rudelor și comunității, ea se va percepe ca fiind în 
siguranță și protejată de riscuri.  

Domeniile și indicatorii de Bunăstare enumerați în tabelul de mai jos servesc ca reper în 
determinarea necesităților unei persoane și ajută la identificarea îngrijorărilor sau semnelor de 
vulnerabilitate. Acestea urmează a fi utilizați de asistentul medical comunitar ca reper pentru a 
aprecia bunăstarea generală a persoanelor din comunitate și pentru a aprecia necesitatea de 
suport. Totodată, acești indicatori pot fi utilizați de către toți practicienii și specialiștii instituțiilor 
și organizațiilor prestatoare de servicii din sectorul sănătății, autorităților publice locale, 
serviciilor sociale care sunt în contact cu adulții și vârstnicii pentru a identifica îngrijorări și 
situații de risc și a interveni sau referi aceste cazuri pentru intervenția echipelor comunitare.  

Scopul final al acestora este de a stabili un limbaj comun între structuri, de a asigura o 
intervenție eficientă pentru prevenirea riscurilor, dar și pentru a asigura referirea timpurie către 
serviciile necesare și asigurarea asistenței la etapele cât de timpurii posibile pentru a evita 
cronicizarea.  
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No Domeniu  Indicatori  

1. Sănătate: 

- acces la servicii;  

- monitorizare 
sistematică a 
sănătății și 
problemelor de 
sănătate;  

- factori de risc 
(sedentarism, 
nutriție, stres,  
consum alcool,  
tutun);  

 

Persoana/ vârstnicul este:  

- înregistrat la medicul de familie (are cartelă medicală);  
- face investigații medicale şi stomatologice sistematice cel puțin 

odată în an și consultația medicului de familie;  
- duce un mod sănătos de viață (menține greutatea, se alimentează 

corect cu produse calitative şi nutritive, are acces la apă potabilă, 
exclude factorii de risc – consumul excesiv de sare, glucide/zahăr și 
grăsimi, sedentarismul, stresul, consumul de alcool, tutun, etc.);  

- care fumează  beneficiază de suport psihologic și de suport pentru 
renunțarea la fumat; 

- care consumă alcool în exces  beneficiază de consiliere psihologică 
și tratament pentru renunțarea la consumul de alcool (inclusiv 
droguri sau alte substanțe toxice); 

- cu probleme de sănătate, boli cronice, inclusiv dizabilitate face 
investigații sistematice, primește tratamentul necesar, respectă 
regimul în concordanță cu boala, are accesibilitate la serviciile de 
sănătate sau sociale necesare;  

- cunoaște şi înțelege necesitățile ce țin de sănătatea proprie și boală, 
face tratament, îngrijiri și reabilitare în boli cronice;  

- este informat cum să se auto-îngrijească, auto-monitorizare în boală 
în limita potențialului său;   

2. Bunăstare Psiho-
emoțională și 
mentală:  

- auto-îngrijire;  

- comportament; 

Persoana/ vârstnicul este:  

- responsabil și manifestă abilități de autoîngrijire;  
- își exprimă emoțiile printr-un comportament acceptat social;  
- face față evenimentelor traumatice de separare, pierdere, doliu;  
- nu este neliniștit, îngrijorat din cauza unor temeri sau fricii față de 

cineva sau ceva;  
- nu este anxios, deprimat, nu manifestă comportament de 

automutilare sau tentative de suicid; 
- cu probleme de sănătate mentală are acces la tratamentul și 

serviciile necesare;  
- are susținere din partea membrilor familiei, rudelor, prietenilor; 

3.  Bunăstare 
Materială:  

- condiții de trai;  

- conexiune la 
facilități;  

- spații delimitate 
pentru diverse 
necesități; 

- îmbrăcăminte;  

Locuința / adăpost (casa, apartamentul) este:  

- încălzită pe perioada rece a anului;  
- conectată la energie electrică, gaz (dacă zona este gazificată sau 

butelie);  
- asigurat accesul la apă potabilă și după caz conexiune la canalizare 

(fântână);  
- de dorit să existe conexiune la telefonie fix sau mobilă.  

În locuință trebuie să fie amenajat spațiu:  

- pentru dormit sau condiții și obiectele necesare (pat, perna, 
plapuma, lenjerie); 

- alimentare (masă, scaune);  
- igiena personală (baie, duș, produse și obiecte de igienizare);  
- pentru spălarea hainelor (ustensii și detergenți).  
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Venituri: din muncă sau prestații sociale, inclusiv grădinărit și activități 
antreprenoriale.  

Îmbrăcăminte/ încălțăminte: corespunzătoare anotimpului și mărimii, 
în câteva seturi pentru a putea fi schimbată și lenjerie de corp.     

4. Bunăstare Socială 
și de petrecere a 
timpului:  

- relații sociale; 

- implicare în 
activități sociale, 
de recreere, 
culturale și 
voluntariat;  

Persoana/ vârstnicul este:  

- în relații bune cu membrii familiei;  
- într-o rețea socială de suport, are o persoană / grup de persoane  

cu care să poată discuta, împărtăși bucurii sau să expună neliniștea; 
- implicat și participă în diverse evenimente în familie în rețeaua 

socială;  
- participă în activități de recreere, culturale (artă, librărie) sau 

sportive, voluntariat în organizații/instituții locale şi comunitate, 
chiar și în cazul în care are o boala cronică sau dezabilitate. 

5. Realizare:  

- angajare; 

- recalificare; 

- învățarea  

unor abilități noi;  

Persoana este: 

- încadrată în câmpul muncii; 
- înregistrat la  OFM  și primește suport; 
- participă în cursuri de recalificare profesională; 
- este implicat în diverse cursuri de învățare continuă (IT, limbă 

străină, croitorie, etc.);  

6. Siguranță și 
protecție: 

- abuz (psihologic, 
fizic, sexual, etc) 
și neglijare; 

- în toate mediile 
(acasă, instituții, 
comunitate); 

- acces la protecția 
socială (prestații 
și servicii); 

Persoana/ vârstnicul:  

- se simte în siguranță și nu este amenințată sau expusă abuzului 
psihologic, fizic, sexual;  

- în caz de dependență nu este neglijat ( psihologic, emoțional, este 
alimentat, are adăpost şi îmbrăcăminte, i se asigură igienă şi acces 
la servicii medicale şi sociale);  

- nu este expus persecutării şi discriminării de către membrii 
familiei, specialiști și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor, 
de către vecini și membrii comunității;  

- este încadrată în programele de protecție socială în funcție de 
caracteristici (calificare pentru asigurare socială) și necesități 
(prestații și servicii sociale);  
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Anexa 3. Management de caz, Etapele în funcție complexitate      

 

  

Identificarea cazului 
(catagrafia/ recesămîntul comunității AMC prin vizite la domiciliu, referire 

din partea MF sau altor spcialiști, adresare directă , rude, vecini 
comunității, etc.) 

Evaluarea Inițială și Analiza nevoilor 

Prevenire 

Primară 

 

Prevenire 
secundară  

(boli) 

Prevenire 
terțiară  

dependență 

Promovarea 

modului sănătos 

de viață 

Informarea 
individulă și în 
grup despre 
factorii de risc 

 

Conexiune la 
activitățile și 
programele de 
suport și auto-
îngrijire  
comunitare; 
Facilitarea 
accesului la 
servicii existente 
în comunitate; 

Referire la ASC pentru 
prestațiile sociale (ajutor 
social, etc.)  

 

Acțiuni de Securizare 
(urgență, excluderea riscului 

eminent, plasament de urgență) 
 Monitorizare Boli 

(informare, schimbare 
comportamente, 

aderență la 
tratament) 

Referire către Medicul 
de Familie  
(diagnostic, 

tratament, etc) 

Plan de Îngrijiri  
(prestat autonom și prin integrarea funcțională cu actorii și resursele 

comunitare ASC, ONG, Primar, etc.) 
 

Implementarea Planului de îngrijiri și 
monitorizarea sistematică 

(vizite la domiciliu, ASC, ONG și membrii echipei relevanți) 

Revizuirea și ajustare Planului de 
îngrijiri 

 

Monitorizare post-intervenție 

 

Revenire / revenire la domiciliu 
(pregătirea îngrijitorilor, locuinței, 

echipament necesar, etc.) 
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Anexa 4. Organizarea îngrijirilor comunitare  
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Anexa 5. Formular pentru evidența persoanelor cu probleme de sănătate și necesități complexe 

evaluate și asistate în cadrul serviciilor integrate (în baza cartografierii și SIAS)  
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Anexa 6. Chestionarul de evaluare a opiniei beneficiarilor serviciilor integrate; 

Opinia beneficiarilor de servicii comunitare integrate 

(după intervenție)  

Data  
Vă  mulțumim că ne ajutați să îmbunătățim lucrul pe care îl realizăm serviciile pe care le 
acordăm celor ce au nevoie prin completarea acestui formular.  
Numele dvs. va rămâne anonim iar opinia dvs. nu va influența modul în care sunteți deservit 
sau susținut.   

nr.  Întrebare 

1. Cât de simplu a fost să ajungeți la serviciul de asistență socială și asistență medicală 
comunitară de care aveți nevoie?  
 
Ușor ____; A fost necesar să depuneți efort______; Greu/ anevoios______;  

2. Specialiștii au fost receptivi la problema dvs. și au oferit suportul necesar?   
 
Da____________; Nu _________; Mediu ________; 

3. Cum apreciați serviciile de care ați beneficiat în localitatea dvs.? 
 
Foarte Bune _____; Bune _____; Satisfăcătoare _____; Nesatisfăcătoare ______; 

4. Serviciile pe care le-ați primit v-au ajutat?  
 
Da____________; Nu _________; Mai puțin________; 

5. Numiți câteva din schimbările în viața dvs. care s-au produs datorită suportului: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________   

6. Persoana:  
                    Vârsta (ani): ____________   
                    Gen:       bărbat                  femeie  
                    Fără BNT:   
                     Problema de sănătate:     ,  Diagnosticul: ___________________________; 

 

  



 22 

Anexa 7. Echipament pentru prestarea serviciilor comunitare integrate  
 

Echipamente pentru prestarea serviciilor comunitate integrate,  în cadrul unităților/centrelor 

integrate pentru asistentele medicale comunitare sunt după cum urmează:  

1. echipamentul IT (tabletă, imprimantă, etc.),  

2. masă pentru ședințe cu scaune;  

3. dulap pentru păstrarea dosarelor și echipamentului medical;  

4. 3-6 scaune pentru beneficiari; 

5.  calculator/tabletă conectată la internet;  

6. imprimantă cu xerox, scaner cu cartuș cerneală alb/negru;  

7. bicicletă/scuter/automobil pentru deplasare în comunitate în funcție de specific și 

infrastructură, deplasare beneficiari netransportabili, distribuire alimente;  

8. pelerină de ploaie;  

9. cizme de cauciuc;  

10. consumabile birotică (hârtie A4, registru /caiet A4, pixuri, creioane, radiere, clei, capsator, 

folii plastic, dosar cu șină);  

11. dozator cu apă potabilă cu pahare;  

12. bare și dispozitive de suport pentru deplasarea pacientului în locuință;  

13. mecanisme de ridicare a pacientului țintuit la pat;  

14. cărucioare pentru deplasarea pacienților;  

15. echipament și produse pentru igienizare și curățat (cabine de duș, mașini de spălat, praf de 

spălat, șampon, săpun, prosoape, etc.);  

16. echipament pentru organizarea serviciilor de cantine sociale și distribuirea alimentelor 

(termos 35 litri, geantă frigorifică mare, etc.) 

 

 


