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ASISTENT MEDICO-SOCIAL 
Tematică examen grad principal – 2022 
 
 
1. Conceptele de politică socială, securitate socială, protecţie socială, asigurare socială; 
2. Asistenţa socială în sistemul general al protecţiei sociale; 
3. Istoricul asistenţei sociale în România; 
4. Sistemul Naţional de Asistenţă Socială (Legea nr. 292/2011 –Legea asistenței sociale ); 
5. Fundamentele asistenţei sociale: 
    - Sistemul de cunoştinte; 
    - Sistemul de valori specifice ale Asistenţei Sociale; 
    - Abilităţi şi deprinderi practice în Asistenţa socială; 
    - Codul etic al profesiunii de Asistent Social; 
    - Standarde etice; 
    - Particularităţi ale practicii Asistenţei sociale; 
6. Dimensiunea medicală a asistenţei sociale; 
7. Asistenţa socială la nivel individual, comunitar, societal; 
8. Necesitatea cunoaşterii în asistenţa socială (cunoaştere spontană, cunoaştere ştiinţifică); 
9. Nevoile umane şi problematica socială; 
10. Teorii ale asistenţei sociale: 
    - generale; 
   -  specifice: 
   -  participării; 
   -  ataşamentului; 
   -  identităţii; 
   -  pierderii; 
   -  îngrijirii. 
11. Caracteristici ale relaţiei dintre persoana aflată în dificultate şi Asistentul Social; 
12. Metode şi tehnici de investigare în asistenţa socială - specificitatea acestora; 
13. Observaţia şi ghidul de observaţie în asistenţa socială; 
14. Etapele întrevederii în asistenţa socială; 
15. Interogarea-specificitatea ei în asistenţa socială; 
16. Interviul în asistenţa socială, caracteristici şi obiective; 
17. Desfăşurarea interviului: clasificarea, interpretarea, confruntarea şi acordarea de informaţii, 
acordarea de sfaturi, sprijin; 
18. Fazele anchetei sociale; 
19. Tehnici specifice de intervenţie socială în asistenţa socială, în funcţie de natura asistatului, 
beneficiarului, nevoile acestuia şi scopul urmărit, în rezolvarea problemei sociale; 
20. Evaluarea în procesul de asistenţă socială şi managementul de caz; 
21. Activitatea în echipă în practica asistenţei sociale; 
22. Tehnici de intervenţie socială în criză; 
23. Supervizarea în asistenţa socială; 
24. Protecţia socială a Drepturilor Copilului; 
   - Comisia pentru protecţia drepturilor copilului; 
   - Serviciul public specializat pentru protecţia copilului; 
   - Măsuri de protecţie a copilului aflat în dificultate; 
   - Legislaţia specifică protecţiei drepturi copilului ( Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului; 
  - Asistenţa socială a problemelor legate de actele de identitate ale copilului de vârsta de 15-18 ani; 
  - Asistenţa socială a adolescentului instituţionalizat; 
25. Asistenţa socială a persoanelor abuzate: 
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  - Persoanele abuzate: copii, femei, vârstnici; 
  - Grila de observare a efectelor abuzului şi neglijării; 
  - Rolul asistentului medico-social în intervenţia socială în criză. 
26. Asistenţa socială a familiei: 
  - Modalităţi de investigare a problematicii medico-sociale a vieţii de familie; 
  - Investigarea problemelor morale ale familiei; 
  - Investigarea relaţiei copii-părinţi; 
  - Rolul asistentului medico-social în consolidarea nucleului familial; 
27. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice: 
  - Definiţia persoanei vârstnice; 
  - Vulnerabilitatea psiho-biologică a persoanei vârstnice; 
  - Responsabilitatea echipei de îngrijire a vârstnicului şi evaluarea gradului de dependenţă (Fişa 
sociogeriatrică); 
  - Legislaţia Asistenţei Sociale la vârstnici (Legea 17/2000-  republicată- privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice şi HG 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice); 
  - Instituţionalizarea vârstnicului şi alternative la instituţionalizare; 
  - Servicii medico-sociale comunitare pentru vârstnici; 
28. Evaluarea asistenţială a unui bolnav psihic având în vedere etapele examenului clinico-psihiatric; 
29. Asistenţa socială a victimelor violenţei domestice: femeile şi copiii: 
  - Definirea violenţei domestice; 
  - Rolul asistentului medico-social în intervenţia în criză; 
30. Asistenţa socială acordată lăuzelor în maternitate; 
31. Asistenţa socială a grupurilor sociale cu risc ridicat de marginalizare şi a grupurilor entice; 
32. Asistenţa socială a persoanelor cu HIV;  
33. Investigarea medico-socială în bolile cronice: TBC, diabet, boli cardiovasculare. 
34. Investigarea medico-socială a problemelor legate de consumul de alcool, drog. 
35. Asistenţa socială a delincvenţilor: 
  - Definirea delincvenţilor; 
  - Problematica socio-medicală a delincvenţei; 
  - Tehnici specifice de investigare socială în asistenţa socială a delincvenţilor; 
  - Rolul asistentului medico-social în prevenirea delincvenţei juvenile; 
36. Protecţia socială a persoanelor cu handicap: 
  - Definiţia persoanei cu handicap în legislaţia română; 
  - Instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; 
  - Stabilirea gradului de handicap a unei persoane adulte şi a copilului; 
  - Legislaţia în vigoare privind protecţia specială a persoanelor cu handicap (Legea 519/2002 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea 
în muncă a persoanelor cu handicap, Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor 
biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare 
a acestora, Ordinul nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul 
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 761/1992/2007 
pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 
handicap, Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a 
indemnizaţiei cuvenite părinţilor copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav, 
Ordonanţa de urgenţă nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea 
sau sub autoritatea sa); 
  - Drepturile persoanelor cu handicap; 
  - Drepturile copiilor cu handicap; 
  - Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; 



3 

 

  - Rolul asistentului medico-social în reinserţia socială a persoanelor cu handicap şi integrarea 
psihosocială a copiilor cu handicap. 
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