
ORDIN nr. 66 din 8 februarie 2002 

pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competentelor pentru 

asistentii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceala sau 

medie 

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2002  

Data intrarii in vigoare : 15 februarie 2002 

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 17 martie 2002 

Prezenta forma actualizata este valabila de la 15 februarie 2002 pana la 17 martie 2002 

 

    Ministrul sănătăţii şi familiei, 

    analizând Referatul nr. DB 675 din 25 ianuarie 2002 al Direcţiei generale de 

perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali, 

    în temeiul prevederilor art. 3 pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 287/2001, 

    emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    Se aproba Normele privind obţinerea specializărilor şi competentelor pentru 

asistentii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceala sau 

medie. 

    ART. 2 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 806/1998 pentru aprobarea Normelor privind schimbarea specialitatii şi 

obţinerea altei specialităţi pentru asistenţi medicali şi pentru alte categorii de 

personal sanitar, cu pregătire postliceala sau medie, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 400 din 21 octombrie 1998. 

    ART. 3 

    Direcţia generală de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi 

asistentilor medicali, Direcţia generală resurse umane, formare profesională, concursuri 

şi examene şi direcţiile de sănătate publica judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 4 

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                        Ministrul sănătăţii şi familiei, 

                                 Daniela Bartos 

 

 

    ANEXA 1 

 

                                   NORME 

 

           privind obţinerea specializărilor şi competentelor pentru 

           asistentii medicali şi alte categorii de personal sanitar 

                       cu pregătire postliceala sau medie 

 

    ART. 1 

    Asistentii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceala 

sau medie se încadrează după cum urmează: 

    - în specialitatea în care au absolvit cursurile învăţământului recunoscute de lege; 

    - în specialitatea în care au promovat examenul de confirmare în noua specialitate; 

    - în specialitatea în care au promovat examenul de grad principal. 

    ART. 2 

    Specializările şi competentele se acorda numai în cadrul specialitatii de baza şi nu 

constituie schimbare de specialitate. 

    ART. 3 

    Specializările şi competentele se aproba de Ministerul Sănătăţii şi Familiei - 

Direcţia generală resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene, cu avizul 

Ordinului Asistentilor Medicali din România. 

    ART. 4 

    Obţinerea specializărilor şi competentelor se face în instituţii abilitate numai prin 

programe de pregătire elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia generală 

de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali, în 

colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali din România. 

    ART. 5 

    Specializările şi competentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezentele norme se obţin în urma promovării examenului naţional care se organizează 



anual, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia 

generală resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene şi Direcţia generală 

de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali, cu 

avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România. 

    ART. 6 

    Specializările şi competentele pentru asistentii medicali şi alte categorii de 

personal cu pregătire postliceala sau medie se obţin numai în concordanta cu prevederile 

anexei şi în baza planurilor şi programelor de învăţământ de specialitate elaborate de 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia generală de perfecţionare postuniversitară a 

medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali. 

    ART. 7 

    Specializările şi competentele obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului 

ordin rămân în vigoare corelate conform anexei. 

    ART. 8 

    Recunoaşterea şi echivalarea specializărilor şi competentelor efectuate în 

străinătate se fac numai cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Familiei - Direcţia 

generală de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor 

medicali şi cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali din România. 

 

*T* 

    ANEXA 1 

    -------- 

la norme 

-------- 

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

        Specialităţi          Specializări                Competente 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 1. Asistent medical Obstetrica-ginecologie      - anestezie-terapie intensiva 

    generalist 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Pediatrie                   - urgente medico-chirurgicale 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Geriatrie şi gerontologie   - explorari functionale 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Psihiatrie                  - terapie toxicomani 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Circulaţie extracorporeala, - diabet şi dietetica 

                     renala şi cardiovasculara 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Asistenta comunitara        - instrumentara (sala de 

                     (ocrotire)                    operaţie) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - medicina muncii din 

                                                   întreprinderi 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - aparate gipsate 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - stomaterapie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - competente generale*) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 2. Asistent medical Medicina generală           - anestezie-terapie intensiva 

    de obstetrica- 

    ginecologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Pediatrie                   - urgente medico-chirurgicale 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Asistenta comunitara        - explorari functionale 

                     (ocrotire) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - neonatologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - planificare familială 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - competente generale*) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 3. Asistent medical Medicina generală           - anestezie-terapie intensiva 

    de pediatrie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Puericultura                - urgente medico-chirurgicale 



─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Asistenta comunitara        - dializa pediatrica 

                     (ocrotire) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - explorari functionale 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - neonatologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - planificare familială 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - competente generale*) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 4. Asistent medical Fiziokinetoterapie 

    de balneo- 

    fizioterapie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Recuperare medicală (masaj) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 5. Asistent medical                             - competente generale*) 

    de igiena şi 

    sănătate publica 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 6. Asistent medical Medicina generală           - urgente medico-chirurgicale 

    de comunitate 

    (de ocrotire)                                - neonatologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Pediatrie                   - planificare familială 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Nutritie şi dietetica       - competente generale*) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 7. Asistent medical Laborator clinic: 

    de laborator 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - hematologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - microbiologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - biochimie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - imunologie              - competente generale*) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - citologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - serologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - toxicologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       - şi altele 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Anatomie patologica 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Igiena şi sănătate publica 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Radioimunodozari 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 8. Asistent medical Radioterapie                - medicina nucleara 

    de radiologie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    (imagistica                                  - rezonanta magnetica nucleara 

      medicală) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - computer tomograf 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - radiologie dentara 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                                                 - competente generale*) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 9. Asistent medical Laborator farmaceutic       - competente generale*) 

    de farmacie 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

10. Asistent         Asistenta comunitara        - competente generale*) 



    medico-social    (ocrotire) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

11. Asistent medical                             - igiena alimentara 

    de nutritie şi                               - competente generale*) 

    dietetica 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

12. Tehnician        Protetica dentara           - competente generale*) 

    dentar 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

13. Tehnician de     Protezare oculara           - competente generale*) 

    optica medicală 

                     Ortoptica 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

14. Tehnician de                                 - competente generale*) 

    aparatura 

    medicală 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*ST* 

------------- 

    *) Competentele generale cuprind următoarele domenii: management sanitar, tehnici de 

sterilizare, statistica medicală (biostatistica), promovarea sănătăţii şi medicina 

dezastrelor. 

                              ------------- 


