
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

ORDIN  nr...................../..................2017 

pentru 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 
 
 

 
 Văzând Referatul de aprobare nr.---------------------------al Direcției Generale 
Resurse Umane, Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății, 
 Având în vedere prevederile art.11, alin.(2) 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 Anexa I la 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, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.928 din 19 decembrie 2014 se modifică şi completează după cum urmează: 
 

1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3) cu 

următorul cuprins : 

 ”(3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va 

înscrie contractele de asociere în Registrul județean/ municipiului București 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, 

prevăzut în anexa nr. 4 la norme la prezentul ordin.” 



2. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”(1) Actul de înfiinţare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical îl constituie 
certificatul de înregistrare a cabinetului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la 
norme la prezentul ordin.” 
”(2) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se înregistrează la direcţia de 
sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în Registrul judeţean / 
municipiului București al cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent 
medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevăzut în Anexa nr. 6 la norme la 
prezentul ordin.” 
 
3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3) cu 
următorul cuprins : 
”(3) Modelul certificatului anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului de practică 
independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a 
profesiei de asistent medical este prevăzut în Anexa nr. 7 la norme la prezentul ordin.” 
 

4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art. 28 Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.” 
 
5. După Anexa nr. 3 la norme se introduc patru noi anexe, anexele 4-7, al căror cuprins 
este prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.   
 

Art. II În cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr. 1454/2014, sintagma "Registrul 

judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din 

România" se înlocuieşte cu sintagma "Registrul judeţean / municipiului București al 

cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de 

moaşă şi de asistent medical " 

 

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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