Legea nr. 307 din 28/06/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004 privind exercitarea
profesiei de asistent medical i a profesiei de moa , precum i organizarea i
func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
SEC IUNEA 1
Exercitarea profesiei de asistent medical i a profesiei de moa

Art.1. Profesia de asistent medical i profesia de moa se exercit , pe teritoriul
României, în condi iile prezentei legi, de c tre persoanele fizice posesoare ale unui titlu
oficial de calificare în profesia de asistent medical i, respectiv, posesoare ale unui titlu
oficial de calificare în profesia de moa . Acestea pot fi:
a) cet eni ai statului român;
b) cet eni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului
Economic European sau ai Confedera iei Elve iene;
c) so ul i descenden ii de gradul I afla i în între inerea unui cet ean al unuia dintre
statele prev zute la lit. b), care desf oar legal activit i salarizate sau nesalarizate pe
teritoriul României, indiferent de cet enia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor
Uniunii Europene de c tre unul din statele prev zute la lit. b).
Art.2. În sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm torul în eles:
a) expresia cet eni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând
Spa iului Economic European sau ai Confedera iei Elve iene desemneaz , prin asimilare,
i persoanele aflate în situa iile prev zute la art. 1 lit. c) i d);
b) în mod exclusiv, prin expresia stat membru de origine sau de provenien i, dup caz,
stat membru gazd se în elege un stat membru al Uniunii Europene, un stat apar inând
Spa iului Economic European sau Confedera ia Elve ian ;
c) expresia asistent medical desemneaz asistentul medical generalist i asisten ii
medicali forma i în celelalte specialit i prev zute de normele privind definirea titlurilor
profesionale i a domeniilor de activitate a acestora. Termenul de moa desemneaz
persoana care de ine un titlu oficial de calificare în profesia de moa , prev zut în anexa
nr. 2, i acord îngrijirile de s tate ale c ror con inut i caracteristici sunt prev zute la
art. 6;
d) prin titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical se în eleg diplomele
prev zute în anexa nr. 1, iar prin titlu oficial de calificare în profesia de moa se în eleg
diplomele prev zute în anexa nr. 2.
Art.3. (1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical i titlurile oficiale
de calificare în profesia de moa ob inute în afara României, a statelor membre ale

Uniunii Europene, a statelor apar inând Spa iului Economic European sau în afara
Confedera iei Elve iene se echivaleaz potrivit legii.
(2) Excep ie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în profesia
de asistent medical generalist i titlurile oficiale de calificare în profesia de moa , care
au fost recunoscute de unul din aceste state.
Art.4. (1) Activit ile specifice profesiei de asistent medical se exercit în România cu
titlurile profesionale, prev zute în anexa nr. 1 lit. C, corespunz tor calific rii profesionale
însu ite.
(2) Activit ile de îngrijiri de s tate care au ca scop asigurarea s
ii materne
i a nou-n scutului se exercit în România cu titlul profesional de moa , prev zut în
anexa nr. 2 lit. B.
(3) Prevederile alin. (1)- (2) se aplic i cet enilor unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai Confedera iei
Elve iene, care de in un titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical, respectiv
în profesia de moa , i care exercit profesia în România.
Art.5. Con inutul i caracteristicile activit ilor de asistent medical generalist sunt:
a) determinarea nevoilor de îngrijiri generale de s tate i furnizarea îngrijirilor generale
de s tate, de natur preventiv , curativ i de recuperare, conform normelor elaborate
de c tre Ministerul S
ii, în colaborare cu Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România;
b) administrarea tratamentului, conform prescrip iilor medicului;
c) protejarea i ameliorarea s
ii, elaborarea de programe i desf urarea de activit i
de educa ie pentru s tate i facilitarea ac iunilor pentru protejarea s
ii în grupuri
considerate cu risc;
d) participarea asisten ilor medicali generali ti abilita i ca formatori, la preg tirea
teoretic i practic a asisten ilor medicali generali ti în cadrul programelor de formare
continu ;
e) desf urarea op ional a activit ilor de cercetare, în domeniul îngrijirilor generale de
tate, de c tre asisten ii medicali generali ti licen ia i;
f) preg tirea personalului sanitar auxiliar;
g) participarea la protejarea mediului ambiant;
h) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specific desf urat .
Art.6. Con inutul i caracteristicile activit ilor de moa sunt:
a) constatarea existen ei sarcinii i efectuarea examenelor necesare, în vederea
monitoriz rii evolu iei sarcinii normale;
b) prescrierea sau recomandarea examin rilor necesare, în vederea diagnostic rii timpurii
a sarcinii cu risc;
c) asigurarea preg tirii complete a mamei pentru na tere, desf urarea activit ilor de
educa ie pentru s tate, ini ierea i desf urarea programelor de preg tire a viitorilor
rin i;
d) acordarea sfaturilor de igien i nutri ie;
e) administrarea tratamentului, conform prescrip iilor medicului;

f) îngrijirea i asistarea parturientei în timpul desf ur rii travaliului i urm rirea st rii
intrauterine a f tului, prin mijloace clinice i tehnice adecvate;
g) asistarea na terii normale, la domiciliu sau în unit i sanitare, dac este vorba de
prezenta ie cranian , efectuând, la nevoie, epiziotomia, iar în caz de urgen , asistarea
na terii în prezenta ie pelvian ;
h) identificarea, la mam i la copil, a semnelor care anun anomalii i care necesit
interven ia medicului, pe care îl asist în aceste situa ii;
i) adoptarea m surilor de urgen care se impun, în absen a medicului, pentru extrac ia
manual a placentei, urmat , eventual, de control uterin manual;
j) examinarea nou-n scutului, pe care îl preia în îngrijire, ini ierea m surilor care se
impun în caz de nevoie i practic , dac este necesar, reanimarea imediat ;
k) preluarea în îngrijire a parturientei, monitorizarea acesteia în perioada postnatal i
acordarea tuturor recomand rilor necesare mamei cu privire la îngrijirea nou-n scutului,
pentru asigurarea dezvolt rii acestuia în cele mai bune condi ii;
l) întocmirea rapoartelor scrise referitoare la activitatea desf urat ;
m) asigurarea inform rii i consilierii în materie de planificare familial ;
n) participarea la preg tirea teoretic i practic a moa elor, precum i la preg tirea
personalului sanitar auxiliar;
o) desf urarea op ional a activit ilor de cercetare, de c tre moa ele licen iate.
Art.7. (1) Activit ile prev zute la art. 5 i 6 se exercit cu asumarea responsabilit ii
asistentului medical generalist i a moa ei privind planificarea, organizarea, evaluarea i
furnizarea serviciilor, în calitate de salariat i/sau de liber profesionist.
(2) Activit ile desf urate de asisten ii medicali forma i în celelalte specialit i se
exercit cu responsabilitate, în ceea ce prive te totalitatea actelor i tehnicilor care fac
obiectul specialit ii, furnizate în calitate de salariat i/sau de liber profesionist.
Art.8. Controlul i supravegherea profesiei de asistent medical i a profesiei de moa se
realizeaz de Ministerul S
ii i de Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România, denumite în continuare autorit i competente române.
Art.9. Profesia de asistent medical i, respectiv, profesia de moa se pot exercita de
tre persoanele prev zute la art. 1, care îndeplinesc urm toarele condi ii:
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical, prev zut în anexa
nr. 1, pentru profesia de asistent medical, respectiv sunt posesoare ale unui titlu oficial de
calificare de moa , prev zut în anexa nr. 2, pentru profesia de moa ;
b) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei;
c) sunt autorizate de c tre Ministerul S
ii;
d) nu au fost condamnate definitiv pentru s vâr irea cu inten ie a unei infrac iuni contra
umanit ii sau vie ii în împrejur ri legate de exercitarea profesiei sau persoanele pentru
care a intervenit reabilitarea.
Art.10.(1) Autorizarea exercit rii profesiei de asistent medical i autorizarea exercit rii
profesiei de moa pe teritoriul României se fac conform reglement rilor privind
înscrierea în Registrul unic na ional al asisten ilor medicali i moa elor, elaborate de
Ministerul S
ii, în colaborare cu Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din

România.
(2) Autoriza ia de liber practic se acord de c tre Ministerul S
ii, pe baza
urm toarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical i, respectiv, titlurile
oficiale de calificare în profesia de moa , prev zute de prezenta lege;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de s tate fizic i psihic ;
d) avizul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(3) Asisten ii medicali generali ti, precum i moa ele cet eni ai unui stat membru
al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai
Confedera iei Elve iene, stabili i în România, exercit profesia pe baza documentelor
emise de autorit ile competente române, conform art. 30.
(4) În caz de prestare temporar de servicii pe teritoriul României, asisten ii
medicali generali ti i, respectiv, moa ele cet eni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai Confedera iei
Elve iene, stabili i în unul din aceste state, sunt excepta i de la obligativitatea ob inerii
autoriza iei de liber practic a profesiei. Accesul la activit ile de asistent medical
generalist i, respectiv, de moa , pe durata prest rii serviciilor, se face conform
prevederilor art. 34.
Art.11.(1) Asisten ii medicali i moa ele î i desf oar activitatea conform preg tirii
profesionale, în sistem public i/sau în sectorul privat, precum i în colaborare cu
furnizorii de servicii de îngrijiri de s tate.
(2) Activitatea asisten ilor medicali i a moa elor se desf oar în cadrul echipei
medicale sau independent pentru îngrijiri de s tate. Asistentul medical i moa a
recunosc rolul celorlal i membri ai echipei medicale i particip la men inerea rela iilor
amiabile în cadrul acesteia.
(3) Asisten ii medicali i moa ele care întrunesc condi iile prev zute la art. 1 i
sunt stabili i în România î i pot desf ura activitatea i ca titulari sau asocia i ai
cabinetelor de practic independent pentru îngrijiri de s tate.
Art.12.(1) În exercitarea profesiei, asistentul medical i moa a nu sunt func ionari
publici.
(2) Asistentul medical licen iat i moa a licen iat pot fi cadre didactice
universitare în institu ii de înv mânt superior care preg tesc asisten i medicali sau
moa e, precum i personal de cercetare în institu ii de cercetare.
Art.13.(1) Angajarea i promovarea profesional sau administrativ a asistentului
medical i a moa ei în sistemul sanitar public i privat se realizeaz în condi iile legii.
(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesional , protec ia asistentului
medical i a moa ei se face de c tre angajator, prin societ ile de asigur ri. În cazul
exercit rii profesiei de liber practic independent pentru îngrijiri de s tate, asistentul
medical i moa a sunt obliga i s încheie o asigurare de r spundere civil pentru gre eli
în activitatea profesional .

Art.14.(1) În cazul în care un asistent medical sau o moa î i întrerupe activitatea
profesional pe o perioad mai mare de 5 ani, Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România va reatesta competen a profesional a acestora, în vederea relu rii activit ii.
(2) Procedura privind modalit ile i condi iile de verificare i atestare a nivelului
profesional se stabilesc de c tre Ministerul S
ii i Consiliul na ional al Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(3) Prevederile alin. (1) se aplic i asisten ilor medicali i moa elor cet eni ai
unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic
European sau ai Confedera iei Elve iene, stabili i pe teritoriul României.
Art.15. Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, prin pre edintele filialei
respective, este în drept s sesizeze, dup caz, organele judiciare sau autorit ile
competente, pentru urm rirea i trimiterea în judecat a persoanelor care î i atribuie sau
care întrebuin eaz f drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moa ori care
practic profesia în mod nelegal.
Art.16. În exercitarea profesiei, asistentul medical
demnitatea fiin ei umane.

i moa a trebuie s

respecte

Art.17. Asistentul medical i moa a sunt obliga i s p streze secretul profesional, cu
excep ia cazurilor prev zute de lege.
Art.18. Asistentul medical i moa a au obliga ia de a lua m suri de acordare a primului
ajutor, indiferent de persoan , loc sau situa ie.

SEC IUNEA a 2-a
Formarea în profesia de asistent medical i în profesia de moa
Art.19. Preg tirea asisten ilor medicali generali ti, a moa elor i asisten ilor medicali de
alte specialit i se realizeaz prin urm toarele forme de înv mânt:
a) înv mânt superior medical de scurt i lung durat ;
b) înv mânt sanitar postliceal, cu o durat de 3 ani.
(1) Absolventul colii sanitare postliceale este denumit asistent medical cu studii
postliceale sau asistent medical generalist. Absolventul colegiului medical este denumit
asistent medical cu studii superioare de scurt durat sau asistent medical generalist cu
studii superioare de scurt durat . Absolventul înv mântului superior medical de lung
durat este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lung durat i,
respectiv moa , în conformitate cu anexele nr. 1 i 2.
(2) Certificatul de asistent medical, diploma de asistent medical, respectiv
diploma de licen vor men iona competen a profesional dobândit .
(3) Planurile de înv mânt i curricula de preg tire pentru formele de înv mânt
prev zute la alin. (1) sunt diferen iate.
Art.20.(1) În înv mântul postliceal sanitar se pot înscrie absolven ii de liceu cu
certificat de absolvire sau diplom de bacalaureat.

(2) Asisten ii medicali i moa ele, absolven i ai colilor sanitare postliceale cu
diplom de bacalaureat, pot accede în colegii universitare cu profil medico-farmaceutic
uman i facult i de asisten i medicali, respectiv în facult i de moa e, în condi iile legii,
cu posibilitatea echival rii studiilor efectuate în înv mântul medical preuniversitar, în
condi iile stabilite de senatele universitare, conform reglement rilor în vigoare privind
autonomia universitar .
Art.21. Absolven ii de înv mânt superior medical cu o durat de 4 ani, care
promoveaz examenul de licen , primesc diplom de licen
i pot urma studii
postuniversitare.
Art.22. Specializ rile i cifrele anuale de colarizare pentru colile postliceale sanitare de
stat, colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facult ile de
asisten i medicali licen ia i i pentru facult ile de moa e se stabilesc de c tre Ministerul
ii i Ministerul Educa iei i Cercet rii, pe baza propunerilor unit ilor de
înv mânt preuniversitar de profil i ale senatelor universitare ale institu iilor de
înv mânt superior.
Art.23. Colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman, facult ile de asisten i
medicali generali ti i facult ile de moa e func ioneaz în componen a actualelor
universit i de medicin i farmacie acreditate i în structura institu iilor de înv mânt
superior, acreditate conform legii.
Art.24. Preg tirea practic a cursan ilor din colile postliceale de profil, a studen ilor din
colegiile universitare medicale, facult ile de asisten i medicali licen ia i i facult ile de
moa e se desf oar în unit i sanitare stabilite de c tre Ministerul S
ii, atât pentru
înv mântul public, cât i pentru cel privat.
Art.25. Formarea continu a asisten ilor medicali i a moa elor se face în institu ii
abilitate de c tre Ministerul S
ii, conform legii.
Art.26. Ministerul Educa iei i Cercet rii, în colaborare cu Ministerul S
ii, este
autorizat ca, în func ie de dinamica sectorului sanitar, s stabileasc noi specialit i pentru
preg tirea asisten ilor medicali.
Art.27. colile sanitare postliceale, publice sau private, respectiv colegiile universitare
medicale, precum i facult ile de asisten i medicali licen ia i i facult ile de moa e sunt
supuse procesului de evaluare, autorizare i acreditare, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Dispozi ii privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical
generalist i a profesiei de moa de c tre asisten ii medicali generali ti i moa ele
cet eni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului
Economic European sau ai Confedera iei Elve iene

SEC IUNEA 1
Dispozi ii privind facilitarea dreptului de stabilire
Art.28. La intrarea în profesie, asisten ii medicali generali ti i moa ele, cet eni ai unui
stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European
sau ai Confedera iei Elve iene vor prezenta autorit ilor competente române certificatul
cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenien ori, în lipsa
acestuia, un document echivalent emis de acel stat.
Art.29.(1) Pentru accesul la una dintre activit ile profesionale sau pentru exercitarea
acesteia, asisten ii medicali generali ti i moa ele, cet eni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai Confedera iei
Elve iene, vor prezenta autorit ilor competente române certificatul de s tate fizic i
psihic , eliberat de statul membru de origine sau de provenien .
(2) În situa ia în care, pentru accesul i exercitarea activit ii prev zute la alin. (1),
statul membru de origine sau de provenien nu impune o astfel de cerin
i, în
consecin , nu emite cet enilor s i un astfel de document, autorit ile competente
române accept din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de s tate.
Art.30. (1) Solicit rile asisten ilor medicali generali ti i moa elor cet eni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai
Confedera iei Elve iene cu privire la accesul în România, la una dintre activit ile
profesionale, se solu ioneaz de c tre Ministerul S
ii, în colaborare cu Ordinul
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, în termen de 3 luni de la data depunerii
dosarului complet de c tre persoana interesat .
(2) Dosarul prev zut la alin. (1) va cuprinde:
a) documentul de identitate;
b) titlul de calificare oficial în profesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul
de calificare oficial în profesia de moa ob inut în România, titlul de calificare oficial
în profesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul de calificare oficial în
profesia de moa ob inut sau, dup caz, recunoscut într-un stat membru al Uniunii
Europene, într-un stat apar inând Spa iului Economic European sau în Confedera ia
Elve ian , respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educa iei i Cercet rii în
cazul titlurilor de calificare oficial în profesia de asistent medical generalist i, respectiv,
în profesia de moa , ob inute într-un stat ter i care nu au fost recunoscute de unul
dintre statele membre enumerate;
c) certificatul de s tate sau atestatul echivalent al acestuia, emis de statul membru de
origine sau de provenien ;
d) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenien , în
cazul în care intrarea în profesie se face în România iar, în lipsa acestuia, documentul
echivalent emis de statul respectiv.
(3) Deciziile autorit ilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la
instan a de contencios administrativ.

(4) În situa ia prev zut la art. 31, cererea de reexaminare suspend termenul legal
de solu ionare. Autorit ile competente române vor continua procedura prev zut la alin.
(1) dup primirea r spunsului din partea statului membru consultat sau dup expirarea
termenului de 3 luni, prev zut de normele Uniunii Europene pentru formularea
spunsului de c tre statele membre consultate în aceste situa ii.
Art.31.(1) Atunci când autorit ile competente române au cuno tin de fapte grave i
precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activit ii profesionale sau asupra
exercit rii profesiei de asistent medical generalist sau a profesiei de moa în România,
comise de asisten ii medicali generali ti sau moa ele cet eni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai
Confedera iei Elve iene, anterior stabilirii în România i în afara teritoriului s u, acestea
informeaz statul membru de origine sau de provenien al celor în cauz .
(2) Autorit ile competente române comunic statului membru gazd informa iile
solicitate cu privire la sanc iunile disciplinare de natur profesional sau administrativ ,
precum i cu privire la sanc iunile penale interesând exerci iul profesiilor de asistent
medical generalist i, respectiv, de moa , aplicate asisten ilor medicali generali ti i
moa elor, pe durata exercit rii profesiei în România.
(3) Autorit ile competente române analizeaz informa iile transmise de statul
membru gazd cu privire la faptele grave i precise comise de asisten ii medicali
generali ti i moa ele cet eni români sau care provin din România, anterior stabilirii în
statul membru gazd i în afara teritoriului s u, fapte care pot avea repercusiuni asupra
începerii activit ii profesionale sau asupra exercit rii profesiei în acel stat.
(4) Autorit ile competente române decid asupra naturii i amplorii investiga iilor
pe care le întreprind în situa iile pentru care au fost sesizate i comunic statului membru
gazd , în termen de 3 luni de la primirea solicit rii acestuia, consecin ele care rezult cu
privire la atestatele i documentele pe care le-au emis în cazurile respective.
(5) Autorit ile competente române asigur confiden ialitatea informa iilor
transmise.
Art.32. Documentele prev zute la art. 28, 29 i 31 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

SEC IUNEA a 2-a
Dispozi ii cu privire la libera prestare a serviciilor
Art.33.(1) În vederea prest rii temporare de servicii în România, atunci când solicit
accesul la una dintre activit ile profesionale, asisten ii medicali generali ti i moa ele
cet eni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului
Economic European sau ai Confedera iei Elve iene, stabili i în unul din aceste state, sunt
înregistra i, la cerere, dup o procedur simplificat , în Ordinul Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România pe durata prest rii temporare de servicii, în vederea aplic rii
prevederilor art. 37.
(2) Exercitarea activit ilor de asistent medical generalist i, respectiv, de moa ,
în aceste situa ii, se face cu respectarea drepturilor i îndeplinirea obliga iilor prev zute

de lege pentru asisten ii medicali generali ti i, respectiv, pentru moa ele cet eni
români.
(3) Atunci când, pe durata prest rii temporare de servicii în România, persoanele
prev zute la alin. (1) încalc dispozi iile profesionale cu caracter disciplinar sau
administrativ prev zute de lege, autorit ile competente române informeaz statul
membru în care cei în cauz sunt stabili i.
Art.34.(1) Prestarea temporar de servicii pe teritoriul României de c tre asisten ii
medicali generali ti i de c tre moa ele, cet eni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai Confedera iei
Elve iene, stabili i în unul din aceste state, se face pe baza urm toarelor documente:
a) declara ia prealabil adresat autorit ilor competente române de c tre solicitant,
declara ie în care se precizeaz durata de prestare a activit ii profesionale, natura i
locul de desf urare a acesteia. În cazuri urgente, declara ia poate fi f cut în termen de
maximum 7 zile de la încetarea prest rii activit ii cu caracter urgent;
b) dovezi prin care autorit ile competente ale statului membru în care este stabilit
solicitantul atest c acesta exercit legal activit ile respective pe teritoriul acelui stat;
c) dovezi prin care autorit ile competente ale statului membru de origine sau de
provenien atest c solicitantul este posesor al unui titlu de calificare oficial de
asistent medical generalist, respectiv de moa , prev zut de normele Uniunii Europene
pentru prestarea activit ilor în cauz .
(2) Documentele prev zute la alin. (1) sunt valabile timp de 12 luni de la data
emiterii
lor.
Art.35.(1) În caz de prestare temporar a serviciilor care antreneaz deplasarea
prestatorului în România, asisten ii medicali generali ti i, respectiv, moa ele cet eni ai
unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic
European sau ai Confedera iei Elve iene, stabili i în unul dintre aceste state, sunt
excepta i de la procedura de acreditare prev zut de legisla ia asigur rilor sociale de
tate.
(2) Persoanele prev zute la alin. (1) au obliga ia de a informa în prealabil Casa
Na ional de Asigur ri de S tate asupra serviciilor pe care urmeaz s le presteze pe
teritoriul României, iar, în caz de urgen , în termen de maximum 7 zile de la prestarea
acestora.
Art.36. Începând cu data ader rii la Uniunea European , autorit ile competente române
vor retrage, dup caz, temporar sau definitiv, dovezile prev zute la art. 34 alin. (1) lit. b)
eliberate asisten ilor medicali generali ti i, respectiv, moa elor cet eni români, precum
i asisten ilor medicali generali ti i, respectiv, moa elor care întrunesc condi iile
prev zute la art. 1 lit. b)-d), stabili i în România, în cazul în care acestora li se aplic
sanc iunile prev zute de lege, cu ridicarea dreptului de liber practic a profesiei.

SEC IUNEA a 3-a
Dispozi ii comune cu privire la dreptul de stabilire i libera prestare de servicii

Art.37. Asisten ii medicali generali ti i moa ele cet eni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai Confedera iei
Elve iene care, în timpul exercit rii profesiunii în România, încalc legile i
regulamentele profesiei, r spund potrivit legii.
Art.38.(1) Asisten ii medicali generali ti i, respectiv, moa ele cet eni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau
ai Confedera iei Elve iene, care exercit profesia în România, au dreptul de a ata a la
titlul profesional corespunz tor prev zut la art. 4 titlul legal de formare ob inut în statul
membru de origine sau de provenien , în limba statului emitent i, eventual, abrevierea
acestui titlu, în m sura în care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare
va fi înso it de numele i locul institu iei sau al organismului emitent.
(2) Dac titlul respectiv de formare desemneaz în România o preg tire
complementar , neînsu it de beneficiar, acesta va utiliza, în exerci iul profesiei, forma
corespunz toare a titlului, indicat de autorit ile competente române.
Art.39.(1) Asisten ii medicali generali ti i, respectiv, moa ele cet eni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau
ai Confedera iei Elve iene, care sunt stabili i i exercit profesia în România, au obliga ia
de a se informa la autorit ile competente române cu privire la legisla ia care
reglementeaz sectorul de s tate, domeniul securit ii sociale, precum i cu privire la
Codul de etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România.
(2) În vederea furniz rii informa iilor prev zute la alin. (1), autorit ile
competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale i centrale birouri de
informare legislativ .

CAPITOLUL III
Organizarea i func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România
SEC IUNEA 1
Dispozi ii generale
Art.40.(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se organizeaz i
func ioneaz ca organiza ie profesional a asisten ilor medicali i a moa elor,
neguvernamental , de interes public, apolitic , nonprofit, având ca obiect de activitate
controlul i supravegherea exercit rii profesiei de asistent medical i, respectiv, a
profesiei de moa cu drept de liber practic .
(2) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România are autonomie
institu ional .
(3) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România are sediul central în
municipiul Bucure ti.
(4) Patrimoniul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se
constituie din bunuri mobile i imobile, dobândite în condi iile legii.

Art.41. În cadrul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se înfiin eaz
Comisia de specialitate a asisten ilor medicali generali ti, Comisia de specialitate a
moa elor, comisii de specialitate pentru celelalte specialit i ale asisten ilor medicali,
precum i Comisia de disciplin .

SEC IUNEA a 2-a
Atribu iile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România
Art.42.(1) Atribu iile generale ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România sunt:
a)colaboreaz cu Ministerul S
ii la elaborarea normelor specifice i a
reglement rilor privind profesiile de asistent medical i de moa i asigur aplicarea lor;
b) ap demnitatea i promoveaz drepturile i interesele profesionale ale membrilor s i,
ap
onoarea, libertatea i independen a profesional a asistentului medical i a moa ei
în exercitarea profesiei;
c) supravegheaz respectarea standardelor de calitate a activit ilor de asistent medical i,
respectiv, de moa ;
d) particip , în colaborare cu Ministerul S
ii, la elaborarea criteriilor i standardelor
de evaluare a calit ii îngrijirilor de s tate i asigur aplicarea acestora;
e) elaboreaz
i adopt Regulamentul de organizare i func ionare a Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i Codul de etic i deontologie al
asistentului medical i al moa ei din România, luând m surile necesare pentru respectarea
unitar a acestora;
f) îi reprezint pe membrii s i în rela iile cu autorit ile i institu iile guvernamentale i
neguvernamentale, interne i interna ionale;
g) organizeaz judecarea cazurilor de abateri de la normele de etic , deontologie
profesional i a cazurilor de malpraxis, în calitate de organ de jurisdic ie profesional ;
h) colaboreaz cu Ministerul S
ii la înscrierea asisten ilor medicali i a moa elor în
Registrul unic na ional al asisten ilor medicali i moa elor din România i la actualizarea
permanent a acestuia;
i) colaboreaz cu Ministerul S
ii la organizarea i desf urarea concursurilor i
examenelor pentru asisten i medicali i moa e;
j) controleaz i supravegheaz împreun cu Ministerul S
ii modul de exercitare a
profesiei de asistent medical i de moa , indiferent de forma i de unitatea sanitar în
care se exercit ;
k) elibereaz avizul necesar dobândirii autoriza iei de liber practic în profesia de
asistent medical, respectiv în profesia de moa ;
l) colaboreaz cu Ministerul S
ii la elaborarea criteriilor i standardelor de dotare a
cabinetelor de practic independent pentru îngrijiri de s tate;
m) reprezint asisten ii medicali i moa ele, care desf oar activit i de îngrijire în
cadrul sistemului de asigur ri de s tate, la elaborarea contractului-cadru privind
condi iile acord rii asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigur ri sociale de
tate i a normelor de aplicare a acestuia;
n) stabile te, în func ie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul
asigur rilor de r spundere civil pentru asisten ii medicali i pentru moa e;

o) ac ioneaz , al turi de institu iile abilitate centrale sau teritoriale ca, în unit ile sanitare
publice i private, s fie asigurat calitatea îngrijirilor de s tate;
p) organizeaz puncte teritoriale de informare privind legisla ia sistemului de s tate;
q) poate formula ac iuni în justi ie în nume propriu sau în numele membrilor s i, prin
structurile na ionale i teritoriale;
r) elaboreaz ghiduri i protocoale de practic , criteriile i condi iile privind asigurarea
calit ii îngrijirilor de s tate pe care le propune spre aprobare Ministerului S
ii.
(2) În domeniul form rii profesionale, Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România are urm toarele atribu ii:
a) colaboreaz cu Ministerul S
ii i Ministerul Educa iei i Cercet rii la organizarea
educa iei continue, specializ rii i cre terii gradului de competen profesional a
asisten ilor medicali i moa elor;
b) colaboreaz cu Ministerul S
ii la elaborarea metodologiei i tematicilor de
concursuri i examene pentru asisten ii medicali i pentru moa e;
c) sus ine activitatea i dezvoltarea cercet rii tiin ifice i organizeaz manifest ri
tiin ifice în domeniul îngrijirilor de s tate;
d) organizeaz centre de preg tire lingvistic , necesare pentru exercitarea profesiei de
tre asisten ii medicali i moa ele cet eni ai statelor membre ai Uniunii Europene, ai
statelor apar inând Spa iului Economic European sau ai Confedera iei Elve iene.

SEC IUNEA a 3-a
Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România

Art.43.(1) Calitatea de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România se dobânde te la cerere.
(2) Calitatea de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România se pierde pe durata suspend rii sau în caz de retragere a dreptului de exercitare
a profesiei de asistent medical sau a profesiei de moa .
(3) Calitatea de membru este dovedit prin certificatul de membru al Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, care se elibereaz la înscriere.
(4) Eliberarea certificatului de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România se va face numai pentru asisten ii medicali i moa ele care
îndeplinesc condi iile prev zute la art. 10.
(5) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România i asisten ii medicali i moa ele cet eni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai Confedera iei
Elve iene, stabili i în România.
(6) Calitatea de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România o pot p stra, la cerere, i pensionarii asisten i medicali i, respectiv, moa e, care
au practicat profesia.

SEC IUNEA a 4-a
Drepturi i obliga ii

Art.44. Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România au
urm toarele drepturi:
a) de a alege i de a fi ale i în organele reprezentative ale Ordinului Asisten ilor Medicali
i Moa elor din România, în condi iile prezentei legi;
b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea administrativ a Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i a filialelor acestuia;
c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România, na ionale sau teritoriale, i de a primi informa iile solicitate;
d) de a participa la ac iunile organizate de Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România i de a fi informat despre desf urarea acestora;
e) de a participa la programe de perfec ionare pentru asisten ii medicali i pentru moa e;
f) de a contesta sanc iunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform
prevederilor prezentei legi;
g) dreptul persoanelor care exercit func ii de conducere la nivel teritorial sau na ional în
structurile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România de a- i men ine locul
de munc pe perioada în care îndeplinesc func iile respective;
h) de a li se acorda, de c tre Consiliul na ional, pentru merite deosebite, recompense,
diplome de onoare i de excelen , la propunerea Biroului executiv al Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, precum i calitatea de membru de
onoare;
i) de a beneficia de asisten medical gratuit i medicamente gratuite atât personal, cât
i pentru membrii lor de familie.
Art.45.(1) Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România au
urm toarele obliga ii:
a) s respecte reglement rile legale privind exercitarea profesiei;
b) s respecte Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România privind
exercitarea profesiilor de asistent medical i de moa , precum i Regulamentul de
organizare i func ionare a Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;
c) s respecte i s aplice prevederile Codului de etic i deontologie al asistentului
medical i al moa ei din România, manifestând un comportament demn în exercitarea
profesiei;
d) s se ab in de la orice fapt menit a aduce prejudicii Ordinului Asisten ilor Medicali
i Moa elor din România sau prestigiului profesiei de asistent medical i profesiei de
moa ;
e) s participe la adun rile generale ale filialelor din care fac parte;
f) s apere reputa ia i interesele legitime ale asisten ilor medicali i moa elor;
g) s fac dovada cunoa terii normelor de deontologie profesional i a celor care
reglementeaz organizarea i func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România;
h) s respecte Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, Codul
de etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România, hot rârile
organelor de conducere ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i
regulamentele profesiei; s rezolve sarcinile ce le-au fost încredin ate în calitate de
membri sau reprezentan i ai Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;

i) s nu aduc prejudicii reputa iei Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România i s ac ioneze pe toat durata exercit rii profesiei în vederea cre terii gradului
de preg tire profesional .
(2) În vederea cre terii gradului de preg tire profesional , asisten ii medicali i
moa ele sunt obliga i s efectueze cursuri de preg tire i alte forme de educa ie continu
creditate. La cumularea num rului de credite stabilit în acest sens de c tre Ordinul
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se iau în calcul programele, precum i
celelalte forme de educa ie continu avizate de c tre acesta.
(3) Asisten ilor medicali i moa elor care nu realizeaz , pe parcursul a 3 ani,
num rul minim de credite stabilit de Consiliul na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali
i Moa elor din România li se poate suspenda dreptul de liber practic , pân la
realizarea num rului de credite respectiv.

SEC IUNEA a 5-a
Organizarea la nivel teritorial i na ional
A. Organizarea la nivel teritorial
Art.46.(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este organizat la nivel
na ional i jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti, i func ioneaz prin filialele
jude ene i a municipiului Bucure ti.
(2) Filialele jude ene i filiala municipiului Bucure ti nu au personalitate juridic
i beneficiaz de autonomie organizatoric i func ional , în limitele prev zute de
Statutul i reglement rile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(3) Sediul filialei jude ene este în ora ul de re edin a jude ului, respectiv în
municipiul Bucure ti, pentru filiala municipiului Bucure ti.
Art.47. Organele de conducere ale filialei jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti,
sunt:
a) Adunarea General a asisten ilor medicali i moa elor;
b) Consiliul Jude ean, respectiv al Municipiului Bucure ti;
c) Biroul Consiliului Jude ean, respectiv al Municipiului Bucure ti;
d) Pre edintele.
Art.48.(1) Adunarea general este constituit din reprezentan ii tuturor asisten ilor
medicali i moa elor cu drept de liber practic înscri i în filiala respectiv , conform
normei de reprezentare de 1 la 50.
(2) Adunarea general alege prin vot secret, cu majoritate simpl , membrii
consiliului jude ean, respectiv ai Consiliului municipiului Bucure ti, în prezen a a cel
pu in 2/3 din num rul total al reprezentan ilor ale i.
Art.49.(1) Consiliile jude ene au un num r de membri propor ional cu num rul
asisten ilor medicali i, respectiv, moa elor, înscri i în Ordinul Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România, dup cum urmeaz :
a) pân la 1.000 asisten i medicali i moa e înscri i - 11 membri;
b) între 1.001-2.000 asisten i medicali i moa e înscri i - 15 membri;

c) între 2.001-4.000 asisten i medicali i moa e înscri i - 19 membri;
d) peste 4.000 asisten i medicali i moa e înscri i - 21 membri.
(2) Consiliul Municipiului Bucure ti este format din 25 de membri.
(3) Alegerile sunt validate în prezen a a 2/3 din num rul total al reprezentan ilor în
adunarea general . În cazul în care la adunarea general la care au loc alegeri nu este
prezent un num r de 2/3 din num rul total al reprezentan ilor, în termen de dou
pt mâni se va organiza o alt adunare general pentru alegeri, al c rei rezultat va fi
validat, indiferent de num rul participan ilor.
(4) Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti, va alege dintre membrii s i un
birou format din: un pre edinte, 2 vicepre edin i i un secretar.
B. Organizarea la nivel na ional
Art.50.(1) Organele de conducere ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România la nivel na ional sunt:
a) Adunarea General Na ional ;
b) Consiliul Na ional;
c) Biroul Executiv;
d) Pre edintele.
(2) Organele de conducere ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România î i desf oar activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Art.51.(1) Adunarea general na ional este constituit din reprezentan ii ale i la nivel
jude ean i al municipiului Bucure ti, conform normei de un reprezentant la 500 de
membri.
(2) Adunarea general na ional alege prin vot secret, cu majoritate simpl ,
membrii Consiliului Na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România, în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul total al reprezentan ilor ale i. În cazul în
care, la adunarea general na ional la care au loc alegeri, nu este prezent un num r de
2/3 din num rul total al reprezentan ilor, în termen de dou s pt mâni se va organiza o
alt adunare general na ional de alegeri, al c rei rezultat va fi validat, indiferent de
num rul participan ilor.
(3) Adunarea general na ional adopt , în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul
total al reprezentan ilor ale i, Codul de etic i deontologie al asistentului medical i al
moa ei din România, Regulamentul de organizare i func ionare a Ordinului Asisten ilor
Medicali i Moa elor din România, precum i Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România.
Art.52.(1) Consiliul Na ional este alc tuit din câte 2 reprezentan i ai fiec rui jude ,
respectiv 4 reprezentan i ai Municipiului Bucure ti, i câte un reprezentant din
ministerele cu re ea sanitar proprie, ale i de Adunarea General Na ional .
(2) Consiliul Na ional este legal constituit în prezen a a jum tate plus unu din
num rul membrilor s i i hot
te cu majoritate simpl .
(3) Consiliul Na ional se întrune te în sesiuni trimestriale i extraordinare.
(4) În cadrul Consiliului Na ional func ioneaz Comisia na ional de specialitate a
asisten ilor medicali generali ti, Comisia na ional de specialitate a moa elor, comisii

na ionale de specialitate pentru celelalte specialit i ale asisten ilor medicali, Comisia
na ional de disciplin , precum i departamente i compartimente de specialitate.
Art.53. Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este coordonat, între
sesiunile Consiliului Na ional, de Biroul Executiv.
Art.54.(1) Biroul Executiv al Consiliului Na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România asigur activitatea permanent a acestuia, conform prezentei legi.
(2) Biroul executiv al Consiliului na ional este alc tuit din pre edinte, 3
vicepre edin i i un secretar, ale i prin vot secret de c tre membrii Consiliului na ional.
Art.55. Persoanele care exercit func ii de conducere la nivel teritorial sau na ional în
structurile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România î i men in locul de
munc pe perioada în care îndeplinesc func iile respective.
Art.56. Organizarea alegerilor la nivel jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti, i la
nivel na ional se desf oar o dat la 4 ani, în baza regulamentului de alegeri elaborat de
Biroul Executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i aprobat de
Consiliul Na ional. Alegerile organizate conform Legii nr. 461/2001 privind exercitarea
profesiunii de asistent medical, înfiin area, organizarea i func ionarea Ordinului
Asisten ilor Medicali din România, cu modific rile i complet rile ulterioare, r mân
valabile pân la expirarea mandatului. Dup aceast dat Ordinul Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România va organiza alegeri la nivel na ional i va func iona conform
structurii prev zute în prezenta lege.
Art.57. Veniturile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se constituie
din:
a) taxe de înscriere;
b) cotiza ii lunare;
c) dona ii, sponsoriz ri, potrivit legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifest ri tiin ifice i din drepturi
editoriale, în condi iile legii;
e) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

SEC IUNEA a 6-a
spunderea disciplinar
Art.58.(1) Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România care
încalc normele de exercitare a profesiei i nu respect Codul de etic i deontologie al
asistentului medical i al moa ei din România r spund disciplinar, în func ie de gravitatea
abaterii, i li se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea temporar a calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România;

d) retragerea calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România i propunerea c tre Ministerul S
ii de anulare a autoriza iei de liber
practic a profesiei pentru o perioad limitat sau definitiv.
(2) Sanc iunile prev zute la alin. (1) lit. a) i b) se aplic de c tre consiliul
teritorial al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(3) Sanc iunile prev zute la alin. (1) lit. c) i d) se aplic de c tre Consiliul
Na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România numai dup
efectuarea unei expertize de c tre o comisie alc tuit din cel pu in 5 membri, aprobat de
acesta la propunerea comisiilor de specialitate.
Art.59. Concluziile anchetei i sanc iunile aplicate se comunic în scris persoanei în
cauz , consiliului teritorial al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România,
persoanei juridice consemnatare a contractului individual de munc i, dup caz,
Ministerului S
ii.
Art.60.(1) Contesta iile împotriva sanc iunilor prev zute la art. 58 alin. (1) lit. a) i b) se
pot adresa comisiei teritoriale de disciplin a Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România care a aplicat sanc iunea, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Sanc iunile prev zute la art. 58 alin. (1) lit. c) i d) pot fi contestate la
judec toria în a c rei circumscrip ie teritorial î i desf oar activitatea asistentul medical
sau moa a sanc ionat , în termen de 30 de zile de la comunicarea sanc iunii.
Art.61. R spunderea disciplinar a membrilor Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România, prev zut la art. 58, nu exclude r spunderea civil ,
contraven ional i penal .

CAPITOLUL IV
Dispozi ii tranzitorii i finale
Art.62.(1) La data intr rii în vigoare a prezentei legi, Ordinul Asisten ilor Medicali din
România î i schimb denumirea în Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România i Registrul unic al asisten ilor medicali din România î i schimb denumirea în
Registrul unic na ional al asisten ilor medicali i moa elor din România.
(2) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România func ioneaz în baza
prezentei legi i în baza reglement rilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile
acesteia.
Art.63.(1) În vederea facilit rii accesului la exerci iul profesiei de asistent medical
generalist i, respectiv, a profesiei de moa pe teritoriul României, Ministerul S
ii,
în colaborare cu Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, recunoa te
calific rile de asistent medical generalist i, respectiv, de moa , dobândite în
conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene,
într-un stat apar inând Spa iului Economic European sau în Confedera ia Elve ian , de
cet enii acestor state, iar încadrarea în munc se face conform legii.

(2) Normele privind recunoa terea diplomelor, certificatelor i titlurilor de asistent
medical generalist i, respectiv, de moa , eliberate de un stat membru al Uniunii
Europene, de un stat apar inând Spa iului Economic European i de Confedera ia
Elve ian , cet enilor acestora, se elaboreaz de c tre Ministerul S
ii, în colaborare
cu Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, i se aprob prin hot râre a
Guvernului.
(3) Normele privind definirea titlurilor profesionale i a domeniilor de activitate
pentru asisten ii medicali forma i în celelalte specialit i se elaboreaz de c tre Ministerul
ii, în colaborare cu Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, în
termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, i se aprob prin hot râre
a Guvernului.
Art.64. Calific rile profesionale dobândite de asisten ii medicali cet eni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic European sau ai
Confedera iei Elve iene, în alt specialitate decât cea de asistent medical generalist, se
recunosc în scop profesional de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii.
Art.65. Practicarea profesiei de asistent medical i a profesiei de moa de c tre
persoanele care nu au aceast calitate constituie infrac iune i se pedepse te conform
Codului penal.
Art.66. Perfec ionarea asisten ilor medicali i a moa elor se poate face prin specializ ri i
competen e conform normelor elaborate de Ministerul S
ii, în colaborare cu Ordinul
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
Art.67. În sensul prezentei legi, profesia de asistent medical de farmacie, profesia de
optician medical i profesia de tehnician dentar se asimileaz profesiei de asistent
medical.
Art.68. Codul de etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România,
precum i deciziile Consiliului na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România, care privesc organizarea i func ionarea acestuia, se public de c tre
Consiliul na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.69.(1) Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta lege.
(2) Titlul profesional de asistent medical generalist i titlul profesional de moa
se modific numai prin lege.
(3) Celelalte titluri profesionale de asistent medical prev zute în anexa nr. 1 lit. C
se modific i se completeaz prin hot râre a Guvernului.
Art.70.(1) Prezenta lege intr în vigoare la 30 de zile de la data public rii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intr rii în vigoare a prezentei legi, se abrog Legea nr. 461/2001
privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiin area, organizarea i func ionarea

Ordinului Asisten ilor Medicali din România, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 425 din 31 iulie 2001, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, în condi iile art. 77 alin. (2) i cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constitu ia României,
republicat .
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ANEXA Nr. 1
A. Titluri oficiale de calificare de asistent medical
I. Titluri oficiale de calificare de asistent medical, dobândite în România
Asistent medical cu studii medii - diplom de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani,
eliberat de Ministerul Înv mântului i tiin ei.
Asistent medical cu studii postliceale:
a) diplom de absolvire coal postliceal sanitar sau diplom de coal tehnic sanitar
eliberat de Ministerul S
ii, Ministerul Înv mântului i tiin ei/Ministerul
Educa iei Na ionale;
b) certificat de absolvire coal postliceal sanitar , eliberat de Ministerul Educa iei
Na ionale/Ministerul Educa iei i Cercet rii;
c) certificat de competen e profesionale, eliberat de Ministerul Educa iei i
Cercet rii/Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului;
d) atestat eliberat de Ministerul Înv mântului
i Ministerul S
ii.
Asistent medical cu studii superioare de scurt durat - diplom de absolvire colegiu
universitar de profil, eliberat de Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului
Asistent medical cu studii superioare de lung durat - diplom de licen , eliberat de
Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului
II. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care
fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România, ob inute sau, dup
caz, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru
apar inând Spa iului Economic European sau de Confedera ia Elve ian , respectiv
atestatul de echivalare emis de Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului, în cazul
dovezilor de calificare dobândite într-un stat ter i care nu au fost recunoscute de unul
dintre statele membre enumerate.

B. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist
I. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist, dobândite în România
Asistent medical generalist:
a) atestat de echivalare de studii de asistent medical generalist, asistent medical medicin
general ;
b) diplom de absolvire coal postliceal sanitar în specialitatea: asistent medical
medicin general , asistent medical generalist, eliberat de Ministerul S
ii sau
Ministerul Înv mântului i tiin ei;
c) certificat de absolvire coal postliceal sanitar în specialitatea: asistent medical
generalist, asistent medical medicin general , eliberat de Ministerul Educa iei
Na ionale/Ministerul Educa iei i Cercet rii;
d) certificat de competen e profesionale, eliberat de Ministerul Educa iei i
Cercet rii/Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului;
e) una dintre diplomele prev zute în anexa nr. 1 i certificat de confirmare ca asistent
medical generalist sau asistent medical medicin general , eliberat de Ministerul
ii.
Asistent medical generalist cu studii superioare de scurt durat - diplom de absolvire
colegiu universitar de profil, eliberat de Ministerul Educa iei Na ionale, Ministerul
Educa iei i Cercet rii/Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului.
Asistent medical generalist cu studii superioare de lung durat - diplom de licen ,
eliberat de Ministerul Educa iei i Cercet rii/Ministerul Educa iei, Cercet rii i
Tineretului
II. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil
de îngrijiri generale, eliberate sau, dup caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii
Europene, de un stat membru apar inând Spa iului Economic European sau de
Confedera ia Elve ian cet enilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de
Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului, în cazul dovezilor de calificare de asistent
medical generalist, dobândite într-un stat ter i care nu au fost recunoscute de unul dintre
statele membre men ionate.
C. Titluri profesionale de asistent medical:
Asistent medical generalist
Asistent medical de îngrijiri generale de s
Asistent medical obstetric -ginecologie
Asistent medical pediatrie
Asistent medical balneofizioterapie
Asistent medical igien
Asistent medical igien i s tate public
Asistent medical laborator clinic
Asistent medical radiologie i imagistic
Asistent medical farmacie
Asistent medico-social
Asistent medical de nutri ie i dietetic

tate

Asistent medical de ocrotire
Asistent de balneofiziokinetoterapie i recuperare
Asistent medical de urgen e medico-chirurgicale
Asistent de profilaxie stomatologic
Asistent igienist pentru cabinet stomatologic
Asistent pentru stomatologie asisten dentar .
ANEXA Nr. 2
A. Titluri oficiale de calificare în profesia de moa :
I.Titluri oficiale de calificare de moa , ob inute în România Moa :
a) atestat de echivalare în specialitatea asistent medical obstetric -ginecologie, eliberat
de Ministerul Înv mântului i tiin ei i Ministerul S
ii;
b) diplom de absolvire coal sanitar postliceal în specialitatea: asistent medical
obstetric -ginecologie, eliberat de Ministerul S
ii, Ministerul Înv mântului i
tiin ei;
c) certificat de absolvire coal postliceal sanitar în specialitatea: asistent medical
obstetric -ginecologie, eliberat de Ministerul Educa iei Na ionale/Ministerul Educa iei i
Cercet rii;
d) una dintre diplomele prev zute în anexa nr. 1 lit. A, care atest formarea în alt
domeniu de activitate al asistentului medical, i certificat de confirmare ca asistent
medical, de obstetric -ginecologie, eliberat de Ministerul S
ii.
Moa cu studii superioare de lung durat :
- diplom de licen
II. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moa , eliberate sau, dup
caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apar inând
Spa iului Economic European sau de Confedera ia Elve ian cet enilor acestora sau,
respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului,
în cazul dovezilor de calificare de moa într-un stat ter i care nu au fost recunoscute de
unul dintre statele membre men ionate
B. Titlul profesional: moa , asistent medical obstetric -ginecologie.

