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Anexa nr. 2 la norme 
 

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE 
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică 

independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent 
medical 

 
 
1.  Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de practică independentă a profesiei de Asistent medical 
generalist. 

 
1.1.   Mobilier  

a) Canapea de consultaţii; 
b) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare; 
c) dulap pentru papetărie; 
d) birou; 
e) scaune. 

 
1.2.  Aparatură medicală 
 

1.2.1.  Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale: 
a) tensiometru cu manometru; 
b) stetoscop; 
c) termometru; 
d) cântar de persoane; 
e) taliometru. 

 
1.2.2.  Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice: 

a) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă sau instrumentar 
chirurgical sterilizabil (pense pean, kocher, anatomice, chirurgicale, mâner 
pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale) şi cutie instrumente (în acest 
caz este necesară existenţa în dotare a unui aparat de sterilizare); 

b) trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă ; 
c) suport perfuzii; 
d) seringă guyon;  
e) glucometru plus teste; 
f) pulsoximetru. 

 
1.2.3. Aparatură medicală pentru servicii furnizate la domiciliu: 

a) tensiometru cu manometru; 
b) stetoscop; 
c) termometru; 
d) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă sau instrumentar 

chirurgical sterilizabil (pense pean, kocher, anatomice, chirurgicale, mâner 
pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale) şi cutie instrumente;  

e) geantă medicală cu trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă;  
f) suport perfuzii; 
g) seringă guyon; 
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1.3.  Consumabile sanitare: 

a) seringi şi ace de toate dimensiunile; 
b) truse perfuzie; 
c) branule; 
d) fluturaşi; 
e) garou; 
f) vată; 
g) plasturi rotunzi după recoltare; 
h) leucoplast pânză/ mătase; 
i) tăviţe renale de unică folosinţă; 
j) pansamente sterile; 
k) faşe; 
l) antiseptice; 
m) abeslanguri sterile (spatule de lemn); 
n) vacutainere; 
o) pipe guedel; 
p) lame bisturiu; 
q) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar; 
r) dispensă şi dozator săpun; 
s) recipienţi pentru colectarea deşeurilor. 

 
1.4.  Echipamente de protecție: 

a) halate de  protecţie; 
b) măşti de unică folosinţă; 
c) mănuşi examinare nesterile de unică folosinţă; 
d) mănuşi chirurgicale sterile; 
e) role hârtie pentru pat; 
f) cearceaf de pat din cauciuc; 
g) aleze. 

 
 
2.  Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de practică independentă a profesiei de Moaşă. 
 

2.1.  Mobilier 
a) masă ginecologică; 
b) canapea de consultaţii; 
c) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare; 
d) dulap pentru papetărie; 
e) birou; 
f) scaune; 

 
2.2. Aparatură medicală  

 
2.2.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale: 

a) tensiometru cu manometru şi stetoscop biauricular; 
b) stetoscop obstetrical; 
c) termometru; 
d) taliometru şi panglică metrică; 



 

3 

 

e) pelvimetru; 
f) aparat de sterilizare; 
g) cântar adulţi, cântar pentru copil;  
h) sursă de oxigen sau tub de oxigen. 
 

2.2.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice: 
a) trusă ginecologică plus trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă 

sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, 
chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale, valve 
vaginale, speculum vaginal) plus cutie instrumente(în acest caz este 
necesară existenţa în dotare a unui aparat de sterilizare); 

b) glucometru plus teste; 
c) trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă;  
d) suport perfuzii; 
e) pulsoximetru. 

 
2.2.3.  Aparatură medicală pentru servicii furnizate la domiciliu: 

a) tensiometru cu manometru; 
b) stetoscop biauricular plus stetoscop obstetrical; 
c) pelvimetru; 
d) panglică metrică; 
e) cântar de teren;   
f) termometru; 
g) geantă medicală cu trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă;  
h) suport perfuzii; 
i) trusă ginecologică; 
j) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă sau instrumentar 

chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, 
mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale, speculum vaginal de 
unică folosinţă) plus cutie de instrumente. 

 
2.3.  Consumabile sanitare 

a) seringi şi ace de toate dimensiunile de unică folosinţă; 
b) truse perfuzie; 
c) branule; 
d) fluturaşi; 
e) garou; 
f) vată; 
g) plasturi rotunzi după recoltare; 
h) leucoplast pânză/mătase/omnifix elastic; 
i) tăviţe renale de unică folosinţă; 
j) pansamente sterile; 
k) faşe; 
l) vacutainere; 
m) lame bisturiu; 
n) recipient recoltă examen bacteriologic; 
o) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar; 
p) dispensă şi dozator săpun; 
q) saci şi recipienţi pentru colectarea deşeurilor. 
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2.4.  Echipamente de protecție 
a) halate de  protecţie; 
b) măşti de unică folosinţă; 
c) capeline de unică folosinţă; 
d) mănuşi examinare nesterile unică folosinţă; 
e) mănuşi chirurgicale sterile; 
f) role hârtie pentru pat; 
g) cearceaf de pat cauciucat; 
h) aleze; 
i) ochelari de protecţie. 
 

 
3.  Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical 
specialitatea Igienă şi sănătate publică. 

 
3.1. Mobilier 

a) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare; 
b) dulap pentru papetărie; 
c) birou; 
d) scaune; 
e) frigider; 
f) geantă frigorifică dotată cu baterii de gheaţă. 

 
3.2.  Aparatură medicală 

a) metru; 
b) luxmetru. 

 
3.3.  Consumabile sanitare 

a) tampoane SNF; 
b) spatule; 
c) coprorecoltoare; 
d) urocultoare; 
e) cutii petri; 
f) medii transport; 
g) colectoare; 
h) sonometru; 
i) recipiente recoltare probe apă şi alimente. 

 
3.4.  Echipamente de protecție 

a) halate de  protecţie; 
b) măşti. 
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4.  Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical 
specialitatea Laborator. 

 
4.1. Mobilier 

a) canapea  pentru consultaţie; 
b) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare; 
c) dulap pentru papetărie; 
d) birou; 
e) scaune. 

 
4.2.  Aparatură medicală 

a) cronometru; 
b) glucometru; 
c) stativ pentru VSH (viteza de sedimentare a hematiilor); 
d) vacutainere pentru recoltare de sânge în vederea determinării vitezei de 

sedimentare a hematiilor și a hemogramei. 
 
4.3.  Consumabile sanitare 

a) teste rapide pentru H.Pylori (helicobacter pylori), ASLO (antistreptolizina), 
CRP (proteina C reactivă), FR (factor reumatoid), VDRL (test de depistare 
a sifilisului), HIV (virusul imundeficienței umane), Ag (proteine sanguine), 
Hbs( test de depistare hepatita tip B), Anti HCV (test de depistare hepatită 
tip C); 

b) lamele; 
c) lame; 
d) seringi şi ace de toate dimensiunile de unică folosinţă; 
e) hârtie de filtru; 
f) stripuri de urină; 
g) vată; 
h) alcool sanitar; 
i) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar; 
j) dispensă şi dozator săpun; 
k) recipienţi pentru colectarea deşeurilor. 

 
4.4.  Echipamente de protecție 

a) halate de  protecţie; 
b) mănuşi de unică folosinţă. 
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5.  Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical 
specialitatea Balneofizioterapie. 

 
5.1.  Mobilier 

a) canapea de consultaţii; 
b) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare; 
c) dulap pentru papetărie; 
d) birou; 
e) scaune. 

 
5.2.  Pentru cabinetul de proceduri de electroterapie 

 
5.2.1. echipament pentru terapia în câmp magnetic de joasă frecvență: 

a) echipament pentru terapia cu radiații/unde electromagnetice (radiații 
luminoase, radiații infraroșii, radiații utraviolete); 

b) echipament pentru terapia cu ultrasunete. 
 
5.2.2. încăperi special boxate pentru posturi de regulă individuale cu paturi şi 

aparate electromedicale; 
5.2.3. prize speciale şi dublă legare la pământ; 
5.2.4. amplasarea separată a posturilor de tratament dotate cu aparatură 

medicală care utilizează curent de înaltă frecvenţă de cele care utilizează 
curent de medie frecvenţă; 

5.2.5. mobilier: 2 paturi, mese pentru aparate, fabricat din materiale 
electroizolante – lemn; 

5.2.6. caloriferele protejate prin grătare de lemn; 
5.2.7. ventilarea mecanică în combinație cu cea naturală. 

 
5.3.  Pentru cabinetul de proceduri pentru terapia căilor respiratorii 

a) echipament pentru inhaloterapie (aparate de aerosoli, aparate de 
respiraţie în presiune intermitentă, echipament pentru drenaj bronhic şi 
echipament pentru oxigenoterapie); 

b) aparate pentru respirație în presiune intermitentă. 
 
5.4. Pentru cabinetul de kinetoterapie; sală cu 4-5 metri pătraţi de lucru pentru 

fiecare pacient 
 
5.4.1. Dotări standard: 

a) Oglinzi; 
b) Spaliere; 
c) Saltele; 
d) Bănci. 

5.4.2.  Echipamente specifice; 
5.4.3.  Cabinet  de termoterapie: 

a) Parafină; 
b) Infraroşu; 
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5.5.  Cabinet de masoterapie  
5.5.1.  pat masaj. 

 
5.6.  Cabinet de hidroterapie – poate fi amenajat în funcţie de posibilităţile locale   

ale fiecărui cabinet şi în condiţiile legii; 
5.6.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale: 

a) tensiometru cu manometru; 
b) stetoscop; 
c) termometru; 
d) cântar de persoane; 
e) taliometru. 

5.6.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice: 
a) trusă de mică chirurgie; 
b) trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă. 

5.6.3. Echipamente de protecție: 
a) halate de  protecţie; 
b) măşti UF; 
c) mănuşi chirurgicale sterile; 
d) role hârtie pentru pat; 
e) cearceaf de pat din cauciuc; 
f) aleze. 
 

6.  Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor de 
practică independentă a profesiei de asistent medical de Radiologie. 

 
6.1. Mobilier 

a) Dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare; 
b) Dulap pentru papetărie; 
c) Birou; 
d) Scaune. 

 
6.2.   Aparatură medicală pentru serviciile specifice de radiologie dentare 

a) Aparat radiologic pentru radiografii dentare; 
b) OPT (ortopantomograf); 
c) Maşina de developat Drystar sau tancuri speciale cu soluţii de developat 

filme radiologice; 
d) PC. 

 
6.3.   Consumabile sanitare 

a) Filme radiologice dentare; 
b) Vată; 
c) Alcool sanitar; 
d) Dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar; 
e) Leucoplast pânză/mătase/omnifix elastic; 
f) Saci si recipienţi pentru colectarea deşeurilor; 
g) Plicuri pentru filme dentare; 
h) CD-uri; 
i) soluţii de developat filme radiologice. 
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6.4  Echipamente de protecţie 
a) halate de protecţie; 
b) mănuşi de unică folosinţă; 
c) şort de protecţie cu plumb pentru gravide; 
d) şort cu plumb pentru protecţia tiroidei. 
 

 
 
7.  Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor de 

practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Nutritie 
şi dietetică. 

 
7.1. Mobilier  

a) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare; 
b) dulap pentru papetărie; 
c) birou; 
d) scaune. 

 
7.2.  Aparatură medicală 

a) cântar; 
b) taliometru; 

 
 

7.3.  Consumabile sanitare 
a) seringi şi ace de toate dimensiunile; 
b) tampoane; 
c) vată; 
d) spirt; 
e) teste rapide pentru determinarea de: glicemie, colesterol, hemoglobina 

glicozilata; 
f) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar; 
g) dispensă şi dozator săpun; 
h) recipienţi pentru colectarea deşeurilor. 

 
7.4. Echipamente de protecție 

a) halate de  protecţie; 
b) măşti; 
c) mănuşi de unică folosinţă. 


