
 
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A 

COMPETENŢELOR PROFESIONALE 
ASISTENT MEDICO- SOCIAL 

 
1. Teorii ale asistenţei sociale 

2. Tehnici specifice de intervenţie socială în asistenţa socială 

3. Asistenţa socială la nivel individual, comunitar şi social a: 

- persoanelor abuzate 

- familiei 

- persoanelor vârstnice 

- bolnavilor psihic 

- persoanelor cu dizabilităţi 

- victimelor violenţei domestice 

- lăuzelor în maternitate 

- copiilor abandonaţi 

- grupurilor defavorizate 

- persoanelor cu HIV/SIDA 

- delincvenţilor  

4. Observaţia şi ghidul de observaţie în asistenţa socială 

5. Investigarea medico- socială a următoarelor afecţiuni: TBC, diabet- zaharat, 

cardiovasculare şi a problemelor legate de consumul de alcool şi droguri 

6. Protecţia socială a drepturilor copilului 

7. Activitatea în echipă în practica asistenţei sociale 

8. Fazele anchetei sociale şi evaluarea procesului de asistenţă socială 

9. Instrumente utilizate în munca de asistenţă socială 

10. Metode şi tehnici de cercetare în asistenţa socială 

11. Sistemul naţional de asistenţă socială 

12. Politici sociale, securitatea socială, protecţia şi asigurarea socială. 
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