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REFERAT DE APROBARE 
 
 
 În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei 
de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), 
aprobată prin Legea nr. 53/2014, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții 
medicali pot exercita profesia în regim independent iar condițiile de acces la 
activitățile profesionale exercitate în regim independent au fost stabilite prin Ordinul 
ministrului sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în 
regim independent. 
 Conform prevederilor art.13, alin.(1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 
1454/2014 actul de înființare al cabinetului de practică a profesiei de asistent medical 
generalist, de moașă și de asistent medical este certificatul de înregistrare al 
cabinetului, care se eliberează de către direcția de sănătate publică județeană, 
respectiv a municipiului București. 
 De asemenea, conform prevederilor art. 13, alin.(2) și art. 14, alin.(2) din Ordinul 
ministrului sănătății nr.1454/2014, cabinetul de practică independentă se înregistrează 
la direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în Registrul 
județean al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din 
România iar în cazul modificării structurii sau activităţii cabinetului de practică 
independentă, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 
vor elibera o anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul judeţean al 
asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România. 
 Având în vedere faptul că nu a fost aprobat un model al registrului județean al 
asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, al 
certificatului de înregistrare a cabinetului de practică independentă și al anexei la 
certificatul de înregistrare, prevederile legale privind exercitarea profesiei în regim 
independent nu pot fi puse în aplicare. 
 În acest sens, am elaborat prezentul proiect de act normativ prin care propunem 
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1454/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, prin instituirea: 
 - modelului Registrului județean/municipiului București al cabinetelor de practică 
independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a 
profesiei de asistent medical; 



 - modelului Registrului de evidență a contractelor de asociere a cabinetelor de 
practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă 
și a profesiei de asistent medical; 
 - modelului de certificat de înregistrare a cabinetului de practică independentă și  
 - modelului de certificat anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului de 
practică independentă,  
 
 pe care, în cazul în care sunteți de acord, vă rugăm să -l aprobați. 
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FIȘĂ DE AVIZARE INTERNĂ 

Privind aprobarea Ordinului pentru modificarea și completarea Ordinul ministrului 
sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim 
independent 

 

 

Persoana responsabilă de elaborarea proiectului: 

Mircea Timofte - Asistent Șef  
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