
TERMENI DE REFERINTA PENTRU ANGAJAREA UNUI COORDONATOR JUDEŢEAN ÎN 
DOMENIUL ASISTENTEI MEDICALE COMUNITARE 

Sumar 

Scop Coordonarea iniţiativelor din domeniul asistenţei medicale comunitare, 
precum şi furnizarea de sprijin tehnic şi metodologic asistenţilor medicali 
comunitari implicaţi în proiect 

Locaţie Bacău, judeţul Bacău 
Durată 11 lunl, cu posibilitate de prelungire 
Data de început februarie - martie 2015 

Raportare Ofiţer Parteneriate Locale şi Manager Proiect 
Budget Code/ PBA No SC140918 
Project and Actlvlty codes 3660/A0/05/802/001/005 

Context 

Conform datelor EUROSTAT din 2013 peste 40% din populaţia României, respectiv peste 49% din populaţia 
de copii a României se afla la risc de sărăcie. Motivele sunt complexe, interdependente şi continuă să se 
transmită de la o generaţie la alta. Accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale şi de educaţie, la care se 
adaugă cunoştinţe limitate despre drepturi şi oportunităţi, duc la excluziunea socială a familiilor vulnerabile 
şi copiilor acestora. Criza economică a afectat familiile vulnerabile prin pierderea locurilor de muncă şi prin 
reducerea veniturilor obţinute din munca în ţară sau străinătate. Criza a afectat totodată şi capacitatea 
sistemelor de protecţie socială, sănătate şi educaţie de a răspunde nevoilor multiple ale copiilor şi familiilor 
vulnerabile. ln acest context, UNICEF a dezvoltat proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii 
integrate la nivelul comunităţii", model de intervenţie care îşi propune să genereze evidenţe care să 
contribuie la dezvoltarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale. 
Pe baza experienţelor anterioare acumulate de către UNICEF şi partenerii săi în intervenţii la nivel local, 
judeţean şi naţional, acest model de intervenţie îşi propune testarea unul model de furnizare de servicii care 
să privilegieze o abordare integrată a serviciilor comunitare la nivelul judeţului Bacău. 
Integrarea serviciilor va fi realizată în primul rând prin coordonarea şi optimizarea serviciilor asigurate de 
către lucrătorii comunitari, respectiv: asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar; asistentul socialul; 

consilierul şcolar; mediatorul şcolar 
Modelul va urmări totodată facilitarea accesului tuturor copiilor şi adolescenţilor la educaţie incluzivă de 
calitate. Pentru a sprijini abordare integrată a serviciilor la nivel comunitar, modelul va urmări: 

✓ dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situaţie de vulnerabilitate
✓ dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educaţie, protecţie

socială şi asistenţă medicală comunitară.
Modelul va fi implementat într-un număr de 45 de comunităţi urbane şi rurale din judeţul Bacău, vizând 
aprox. 54.000 de copii şi familiile acestora. 
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Responsabilităţi şi sarcini de lucru 
Coordonatorul judeţean în domeniul asistenţei medicale comunitare va avea de îndeplinit următoarele 
sarcini de lucru şi responsabilităţi: 

1. Coordonarea tuturor activităţilor derulate de asistenţii medicali comunitari angajaţi la nivelul
primăriilor, respectiv: (20%)
1.1 Coordonarea participării asistenţilor medicali comunitari la programul de formare, derularea de

activităţi de identificare a copiilor în risc de abandon, furnizare de servicii de asistenţă medicală, 
monitorizare, raportare, etc. (fiecare coordonator va asigura coordonarea activităţii unui număr de 
minim 6 primării) 

1.2 organizarea unor schimburi de experienţă şi întâlniri locale între asistenţii medicali comunitari; 
1.3 monitorizarea lunară a rezultatelor în baza indicatorilor furnizaţi de către UNICEF; 
1.4 raportarea progresului înregistrat prin elaborarea de rapoarte lunare de activitate; 
1.5 identificarea unor iniţiative complementare derulate la nivel comunitar în sfera asistenţei medicale 

comunitare precum şi facilitarea cooperării cu alţi actori de pe plan local. 

2. Acordarea de sprijin tehnic şi metodologic, după cum urmează: ( 40%)
2.1 acordarea de sprijin metodologic pentru implementarea sistemului de identificare şi monitorizare a

copiilor şi familiilor în risc, furnizării de servicii medicale pe plan local; 

3. Comunicare (10%)
3.1 promovarea la nivel local a activităţilor de succes şi a rezultatelor proiectului;
3.2 participarea la evenimentele de informare şi comunicare organizate în cadrul proiectului.

4. Cooperare lntersectorială şi dezvoltarea capacităţii instituţionale (30%)
4.1 participare la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului cu reprezentanţi din sfera asistenţei

sociale şi educaţiei; 
4.2 colaborare pentru dezvoltarea unor metodologii şi instrumente de lucru inter sectoriale şi 

documentarea aspectelor referitoare la colaborarea inter sectorială; 
4.3 participarea la programele de formare şi schimburile de experienţă organizate în cadrul proiectului; 
4.4 facilitarea sustenabilităţii proiectului prin identificarea unor oportunităţi de finanţare 

nerambursabilă şi scrierea de proiecte. 

Calificări şi experienţă profesională 

• Studii superioare în medicină;
• Experienţă profesională

- minim 3 ani experienţă în dezvoltarea şi implementarea de politici pentru sănătate la nivel
judeţean;

• Competenţe transversale
- capacitate de comunicare
- capacitate de lucru în echipă
- capacitatea de a utiliza noile tehnologii pentru documentare, comunicare şi elaborare de materiale

specifice proiectului
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Condiţii generale 
• Consultantul va lucra sub directa supervizare a Ofiţerului de Proiect UNICEF şi coordonarea

managerului de proiect;

• Luând în considerare specificul activităţilor, coordonatorul va dezvolta relaţii de colaborare cu:

echipa de implementare a proiectului; reprezentanţii primăriilor şi structurilor de pe plan local

implicate în proiect; reprezentanţii organizaţiilor relevante la nivel judeţean (ISJ, CCD, CJRAE,

DGASPC, Consiliul Judeţean, Prefectură, etc.)
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