MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ORDIN nr. ..................../..................2017
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 942 /21.08.2017 pentru
aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea
reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru
asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică nr.
.…….…….… / ….…………….………
având în vedere prevederile art. 40, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite prezentul

ORDIN
Art. I Ordinul ministrului sănătății nr. 942 /21.08.2017 pentru aprobarea Normelor de
organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale
precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenţii medicali generalişti,
moaşe şi asistenţii medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din
25 august 2017, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) La programele de specializare în vederea reconversiei profesionale pot participa asistenţi
medicali generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie cu pregătire postliceală.”

2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (4) Responsabilul local de program transmite responsabilului naţional lista persoanelor
propuse pentru activitate didactică în vederea înscrierii acestora în curriculumul de pregătire,
precum și numele secretarului de curs. La propunerea responsabililor locali, responsabilul
național poate desemna în curriculum de pregătire pentru activitatea didactică (teoretică și/sau
practică) și asistenți medicali care fac dovada unei pregătiri formale în domeniul specializării
respective, precum și a unei experiențe profesionale și didactice de cel puțin 5 ani în același
domeniu. Pentru prima serie de pregătire în care sunt desemnați ca lectori în specializarea
respectivă, asistenții medicali vor presta activitatea didactică fără a fi remunerați”.
3. La articolul 10, alineatul (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(3) Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este
făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele
nominalizate de acestea, anual, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea programului, conform
calendarului de organizare și desfășurare a programelor de pregătire și a examenului aferent
acestora, stabilit de către SNSPMPDSB, la propunerea responsabililor naționali de program”.

(4) Dosarul de înscriere cuprinde:
a) solicitarea unităţii angajatoare;
b) pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, adeverința de la
locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării
respective;
c) diploma de studii - în copie;
d) certificat de membru OAMGMAMR și aviz anual de liberă practică - în copie;
e) C.I. - în copie;
f) dovada achitării taxei de participare la program.”
4. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (2) Adeverinţele sunt întocmite de SNSPMPDSB, conform anexelor nr. 6 şi 7 la prezentele
norme, în baza cataloagelor și rapoartelor finale întocmite de responsabilii locali de program.”
5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Examenul de specializare se organizează și se desfășoară, după finalizarea programului,
în sesiuni stabilite de Ministerul Sănătății la solicitarea SNSPMPDSB, cu cel puțin 60 de zile
înainte, pentru fiecare specializare în parte. ”

6. La articolul 27, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
” c) adeverința de absolvire a programului de specializare, conform anexelor nr. 6 și nr. 7 la
norme;”
7. La articolul 29, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (3) Proba practică nu se contestă și este eliminatorie.”
8. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (3) Testul-grilă elaborat se păstrează în condiţii de securitate în locaţia comisiei centrale de
examen şi se transmite, din aceeaşi locaţie, de către responsabilul naţional al programului sau
de către reprezentantul acestuia, desemnat în scris de către responsabilul național,
preşedinţiilor comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de email indicată de aceştia, la ora 8,00.”
9. Anexa 2 la norme, se modifică conform anexei 1 la prezentul ordin.
10. Anexa 5 la norme, se modifică conform anexei 2 la prezentul ordin.
11. Anexa 6 la norme, se modifică conform anexei 3 la prezentul ordin.
12. Anexa 7 la norme, se modifică conform anexei 4 la prezentul ordin.
Art. II. Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, Şcoala Naţională de Sănătate
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii
implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art . III. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. IV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU
Florian Dorel BODOG

ANEXA 1

Anexa 2
la norme
LISTA SPECIALIZĂRILOR
pentru care se organizează programe de pregătire în vederea dezvoltării abilităților profesionale

SPECIALITATEA

SPECIALIZĂRI
Pediatrie
Îngrijiri paliative
Psihiatrie
Medicină dentară
Asistenţă medicală comunitară
Neonatologie
Anestezie şi terapie intensivă

Asistent medical generalist

Pneumoftiziologie
Anatomie patologică
Bloc operator
Geriatrie şi gerontologie
Diabet
Oncologie
Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală
Cardiologie
Gastroenterologie
Neonatologie

Moaşă

Pediatrie
Bloc operator
Asistenţă comunitară

Asistent medical de radiologie-imagistică

Radioterapie

medicală

Operator CT/ Operator RM

Asistent medical de laborator

Anatomie patologică

Asistent medical de farmacie

Laborator farmaceutic

Asistent medical de nutriţie şi dietetică

Diabet
Îngrijiri paliative
Psihiatrie
Medicină dentară
Asistenţă medicală comunitară
Neonatologie
Anestezie şi terapie intensivă

Asistent medical de pediatrie

Pneumoftiziologie
Anatomie patologică
Bloc operator
Diabet
Oncologie
Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală
Cardiologie
Gastroenterologie

ANEXA 2

Anexa 5
la norme

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

AVIZAT,
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

APROBAT,
MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

CURRICULUM DE PREGĂTIRE AL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE
………………………………

Titlul programului:
(Max 200 caractere)

Curriculum de program de specializare..............

Grup ţintă:
1. asistenţi medicali generalişti;
2. moaşe;
3. asistenţi medicali;

Rezumatul programului:
(Max. 3000 caractere)

Descrierea programunlui

1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI

1.1 Perioada de desfăşurare – (nu poate depăşi 9 luni; programele de
specializare pentru reconversie profesională se organizează pe durata anului
universitar/academic – 30 săptămâni)
1.2 Centre de pregătire propuse spre acreditareîn temeiul unor criterii de eligibilitate
stabilite de responsabilul naţional, specifice programului ca: dotare, calitatea
personalului, experienţă, facilităţi, etc.

1.3.1. Centrul
1.3.2. Centrul
1.3.3. Centrul
1.3.4. Centrul
1.3.5. Centrul
1.3.6. Centrul.
1.3.7. Centrul
[completati denumirea institutiei sanitare publice]
1.3.8. Centrul
[completati denumirea institutiei sanitare publice]

1.3 Responsabilul naţional al programului:
1.3.1. Nume:
1.3.2. Prenume:
1.3.3. Data / Loc nastere:
1.3.4. Titlu didactic si/sau stiintific:
1.3.5. Doctor in stiinte medicale:
1.3.6. Specialitate/specialitati
1.3.7 Grad profesional
1.3.8. Loc de munca
1.3.9. U.M.F / Facultate/ Departament
(dacă este cazul):

1.4 Responsabili locali de program – în centrele de pregătire propuse de responsabilul
naţional:
Centrul de pregătire .......
1.4.1. Nume:
1.4.2. Prenume:
1.4.3. Data / Loc nastere:
1.4.4. Titlu didactic si/sau stiintific:
1.4.5. Doctor in stiinte medicale:
1.4.6 Specialitate/specialitati
1.4.7. Grad profesional
1.4.8. Loc de munca
1.4.9. U.M.F / Facultate/ Departament
(dacă este cazul):

Centrul de Pregătire .....
1.4.1. Nume:
1.4.2. Prenume:
1.4.3. Data / Loc nastere:
1.4.4. Titlu didactic si/sau stiintific:
1.4.5. Doctor in stiinte medicale:
1.4.6 Specialitate/specialitati
1.4.7. Grad profesional
1.4.8. Loc de munca
1.4.9. U.M.F / Facultate/ Departament
(dacă este cazul):

1.5 LECTORI PROPUŞI SPRE ACREDITARE ( în temeiul unor criterii de eligibilitate
specifice programului, stabilite de responsabilul naţional )

NR.
CRT.

Nume si prenume

Titlul
didactic/
stiintific *

Specialitatea

Doctorat **

Grad
profesional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
..................................................................................................................................................................................
La “Titlul didactic/stiintific” completati cu una din variantele:
Profesor / Conferentiar /Sef lucrari / Asistent /Lector / CS I / Alte situatii
**

La “Doctorat” completati cu una din variantele: DA /NU

Loc de
munca
(unitate
sanitară
publică)

1.6 METODOLOGIE
1.6.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE ALE PROGRAMUL

(maxim 1000 caractere)

1.6.2

Tehnici si metode de lucru (maxim 2000 caractere)

1.6.3

Structura programului : modular

1.6.4

Programul de instruire se va desfăşura conform Planului de învățământ (Anexă
la Curriculum-ul de pregătire)

1.6.5

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR
Vă rugam sa precizati daca:

este necesară evaluarea iniţială a aptitudinilor şi/sau a unui nivel de
cunoştinţe, minim acceptabil, pentru accesul la program? DA/Nu


este necesară o anumită perioadă de practică medicală neîntreruptă pentru
accesul la program ? Da / Nu

A. în timpul programului ( evaluare formativă ):

B. la sfârşitul programului ( evaluare sumativă#):

#

Precizare: evaluarea sumativă permite sau nu ( condiţia este obţinerea unei
note mai mari sau egale cu 6 atât pentru proba practică cât și pentru proba
scrisă) participarea la examenul pentru obţinerea specializării*.....
1.6.6 Tematica de examen pentru obţinerea specializrii este cuprinsă în Planul de
învățământ și va fi disponibilă pentru publicare electronică si pe site-ul
www.snspms.ro
Probe de evaluare, specifice programului:
- probă scrisă : Da / Nu
- probă de abilităţi/manualităţi*: Da/ Nu
* Precizare: se pot înscrie la examenul final numai absolvenţii programului de
pregătire care au obţinut la evaluarea sumativa minimum nota 6. Participantii la
programul de pregătire pot susţine exmenul de obtinere a specializării îin limita a 2
ani de la absolvire.

2. ESTIMAREA BUGETULUI /PROGRAM se face la SNSPMPDSB, după modelul:
NR.
CRT

VALOARE
(RON)

DENUMIRE CAPITOL BUGET

*

1.

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.

CHELTUIELI INDIRECTE(regie, chirii)

3.

SUPORT DE CURS [cheltuieli de editare – publicare in vederea realizarii programului]

[]

CHELTUIELI MATERIALE

[materiale consumabile, componente, costuri pentru acces la tehnologia / aparatura
de instruire a tertilor]

4.

TOTAL

5.

3. ORGANIZATORUL ŞI COORDONATORUL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE:
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIOARE ÎN DOMENIUL SANITAR
BUCUREŞTI PRIN CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESINALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR

3.1 Precizări organizatorice:
-Perioada de desfăşurare, locul şi planificarea disciplinelor pe zile şi ore se face de
către responsabilul local al programului de specializare;
-Prezenţa nominală a cursanţilor la activităţile desfăşurate în centrul de pregătire se
face în condica de prezenţă;
4. VALIDAREA ŞTIINŢIFICĂ SE FACE DE CĂTRE:
COMISIA DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
5. ACREDITAREA SPECIALIZĂRII SE FACE DE CĂTRE:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
6. CREDITAREA SPECIALIZĂRII: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
7. COMPETENŢELE DOBÂNDITE LA PROMOVAREA EXAMENULUI DE SPECIALIZARE ÎN
DOMENIUL .............

8. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE (CONŢINUTUL
DOSARULUI CANDIDATULUI LA PROGRAM):







Asistent medical generalist/moaşă/asistent medical cu drept de liberă practică (cu certificat de membru
al OAMGMAMR )
Certificat de membru al OAMGMAMR și aviz anual - copii - Da
Solicitarea unității angajatoare;
Diplomă de studii – în copie - Da
Cartea de identitate – copie
Dovada achitarii taxei de instruire - Da
PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ŞI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE SPECIALIZARE

RESPONSABIL NAŢIONAL DE PROGRAM,
Nume, prenume:
Semnatura

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
al
PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE
…………………………………………………….
VALABIL ÎNCEPÂND CU ANUL: ………….
DURATA: ………..(se trece durata în săptămâni)
LOC DE DESFĂŞURARE: ………………………………………..
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cursuri de zi/cu frecvenţă redusă
I. OBIECTIVE EDUCAŢIONALE SPECIFICE
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
etc. ……………………………….

II. PROGRAMA ANALITICĂ:
A. NOŢIUNI TEORETICE.
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
etc. ……………………………….
B.

ACTIVITĂŢI PRACTICE. TEHNICI ŞI METODE GENERALE.

1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
etc. ……………………………….

III. BAZA DE CALCUL A TIMPULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

8

9

TOTAL ORE
(11x12x13+14)

7

Ore pentru evaluare

6

Nr. ore/zi

Nr. de zile/săptămână

5

Nr. de zile/săptămână

Nr. săptămâni

4

Nr. săptămâni

TOTAL ORE (1x2x3+4)

3

Activitate practică sub supervizare la locul de muncă

TOTAL ORE (6x7x8+9)

Ore pentru evaluare

2

Ore pentru evaluare

Nr. ore/zi

1

Nr. ore/zi

Nr. de zile/săptămână

Activitate practică sub coordonare directă

Nr. săptămâni

Modul pregătire teoretică

10

11

12

13

14

15

IV. REPARTIŢIA ORELOR PE DISCIPLINE ŞI FORME DE PREGĂTIRE

I. MODULUL TEORETIC
1
2

Nr. credite

Evaluare

Total
ore

Activităţi
practice

Disciplina de învăţământ

Seminar

Nr.
crt
.

Curs

Din care pentru:

…
TOTAL ORE MODULUL I
II. MODULUL PRACTIC
1
2
…
TOTAL ORE MODULUL II
III. MODULUL DE EVALUARE
1

Evaluări de parcurs

2

Evaluare finală
TOTAL ORE MODULUL III
TOTAL GENERAL ORE
V. PRECIZĂRI ORGANIZATORICE ŞI METODICE

1. Modul de desfăşurarea al activităţii practice …………
2. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor teoretice şi de evaluare ………..
3. Ritmul mediu zilnic = …ore
etc. …………………………………
TOTAL ORE SECRETARIAT……….

TEMATICA DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZĂRII.
.......................... (maxim 3000 caractere)

RESPONSABIL NAŢIONAL DE PROGRAM,
Nume, prenume:
Semnatura

ANEXA 3

Anexa 6
la norme

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare
în Domeniul Sanitar Bucureşti
Nr. …………/ …………………

ADEVERINŢĂ

Dl/Dna …...…...……….….., de profesie ………..................…………, născut/ă în
anul ……. , luna ………….. , ziua …. , în localitatea ………………. , judeţul
……………….. , CNP ……………. , a absolvit programul de pregătire în vederea
reconversiei profesionale pentru obţinerea specializării …………..……….............…..…….
,organizat în perioada ...……………., în centrul de pregătire ……………….…….
Prezenta adeverinţă serveşte pentru înscrierea la examenul de specializare organizat de
Ministerul Sănătăţii.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR CENTRU,

……………………….

………………………

ANEXA 4

Anexa 7
la norme
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare
în Domeniul Sanitar Bucureşti
Nr. …………/ …………………

ADEVERINŢĂ

Dl/Dna …...…...……….….., de profesie ………..................…………, născut/ă în
anul ……. , luna ………….. , ziua …. , în localitatea ………………. , judeţul
……………….. , CNP ……………. , a absolvit programul de pregătire complementar
specialității de bază în vederea dezvoltării abilităților

profesionale în specializarea

…………..….............…..……. , organizat în perioada ...……………........, în centrul de
pregătire ……………….……........
Prezenta adeverinţă serveşte pentru înscrierea la examenul de specializare organizat de
Ministerul Sănătăţii.

DIRECTOR GENERAL,
……………………….

DIRECTOR CENTRU,
……………………………

FIȘĂ DE AVIZARE INTERNĂ
Titlul Proiectului: Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății
nr. 942 din 21.08.2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor
de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării
abilităților profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
STRUCTURA INIȚIATOARE

DATA SOLICITĂRII

DATA

SEMNĂTURA

AVIZULUI

OBȚINERII

ȘEFULUI

AVIZULUI

STRUCTURII
AVIZATOR

CENTRUL DE RESURSE
UMANE ÎN SĂNĂTATE
PUBLICĂ
Director General-Marilena C

STRUCTURA AVIZATOARE
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC
ȘI RESURSE UMANE
Director General
Ionuț Sebastian IAVOR

Serviciul de Avizare Acte
Normative

Persoana responsabilă de elaborarea proiectului:
Mircea Timofte – Asistent Șef
Telefon: 0213072612

