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Despre exercitarea profesiei de asistent medical/moașă și avizul anual 

Doina Tofănescu, consilier juridic OAMGMAMR Iași 

 

1. Considerații introductive 

Profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical sunt profesii reglementate, 
liberale, de practică publică autorizate.  

Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de activități profesionale reglementate 
conform legii, care compun respectiva profesie.  Cu alte cuvinte, reglementarea profesiei presupune 
stabilirea unor norme, reguli de acces și de exercitare a profesiei, de conduită profesională și 
deontologie, reguli care garantează profesionalismul și calitatea serviciilor obținute din partea 
profesionistului.  

Atributul reglementării profesiei aparține statului, care, prin norme specifice, a legiferat exercitarea 
profesiei, precum și organizarea și funcționarea organismului profesional. Unele atribuții specifice 
cu privire la reglementarea profesiei au fost delegate organismelor profesionale, însă actele 
normative emise de aceste organisme profesionale în exercitarea atribuțiilor delegate nu pot 
excede cadrul legal fixat de legiuitor prin actul normativ de organizare și funcționare. 

2. Reglementarea profesiei de-a lungul timpului 

2.1. Prima reglementare a profesiei de asistent medical în perioada postcomunistă s-a realizat în 
anul 1992 prin promulgarea Hotărârii nr. 379 din 10 iulie 1992, act normativ prin care au fost 
aprobate principiile de bază ale Statutului asistentului medical în România.  

Potrivit dispozițiilor art.1, asistentul medical este absolventul unei forme de învățământ de 
specialitate recunoscute, care acordă îngrjiri medicale, de prevenire și profilaxie pentru păstrarea 
sănătății populației. 

Se instituie pentru prima dată obligația de protecție pentru riscurile ce decurg din practica 
profesiei, precum și obligația de a păstra secretul profesional sau confidențialitatea. De asemenea, 
sunt enunțate principiile deontologice ce guvernează exercitarea profesiei, arătându-se că 
asistentul medical va acționa întotdeauna în interesul bolnavului și al comunității. 

Capitolul 6 al actului normativ conține norme ce reglementeză statutul organizației profesionale a 
asistenților care este consacrată sub numele de Ordinul Asistenților Medicali. Organizația 
profesională este definită în art.27 din Hotărârea 379 ca fiind acea formă de organizare 
profesională care reprezintă pe membrii săi și apără prestigiul profesiei. 

2.2. În anul 2001, legiuitorul intervine cu o nouă reglementare a profesiei. Hotărârea nr.379 din 
1992 este abrogată de dispozițiile finale ale Legii nr. 461 din 18 iulie 2001 privind exercitarea 
profesiuni de asistent medical, înființarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din 
România. 

Legea 461 din 2001 reprezintă o etapă superioară în procesul de reglementare a profesiei.  Astfel, 
sunt instituite expres condițiile de exercitare a profesiei. Poate exercita profesia de asistent medical 
persoana care este calificată în acest sens, este aptă din punct de vedere medical și este autorizată 
(art.5, Legea 461/2001). 
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Exercitarea profesiei se face în baza autorizării și a înregistrării în Registrul unic al asistenților 
medicali ținut de Ministerul Sănătății. Autorizația de liberă practică, eliberată de Direcția de 
sănătate publică județeană constituie documentul care atestă faptul că titularul îndeplinește 
condiițiile de acces la profesie și este autorizat în exercitarea profesiei. 

2.3. Procesul de reglementare a profesiei nu s-a oprit aici. Premergător aderării la Uniunea 

Europeană, România s-a angajat să transpună prevederile directivelor europene privind formarea 

în profesia de asistent medical generalist și moașă, precum și exercițiul acestor profesii. 

În acest sens a fost elaborată și promulgată Legea nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, care aduce următoarele noutăți: 

- introduce noțiunea de titlu profesional de asistent medical generalist și titlu profesional de 

moașă, individualizând astfel cele două profesii medicale. Conținutul și caracteristicile 

activităților exercitate cu titlu profesional de asistent medical generalist și moașă sunt 

stipulate detaliat.  

- Autorizația de liberă practică se eliberează în continuare de direcțiile județene de sănătate 

publică în baza: titlurilor oficiale de calificare, a certificatului de cazier judiciar și a 

certificatului de sănătate fizică și psihică, precum și a avizului organizației profesionale, 

respectiv Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.  

- cele două profesii dobândesc caracter liberal prin asumarea responsabilității actului 

profesional îndeplinit, cât și prin posibilitatea de exercițiu a profesiei în regim salarial sau 

independent; 

În cadrul aceluiași proces de îndeplinire a angajamentelor asumate de România în procesul de 

preaderare, se promulgă Ordonanța de urgență nr. 144 din 28 octombrie 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 (OAMGMAMR), ce abrogă în articolul final Legea nr. 307 din 

2004. 

3. Condițiile de acces la profesie 

Potrivit dispozițiilor art.12 ale Ordonanței de urgență nr. 144/2008, aprobată prin Legea 53/2014, 

cu modificările și completările ulterioare, profesia de asistent medical/moașă se exercită de 

persoana care dovedește că are pregătirea necesară, este sănătoasă fizic și psihic, nu se găsește în 

vreo situație care să o facă incompatibilă sau nedemnă cu exercitarea profesiei și are calitatea de 

membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.  

Accesul la profesie este garantat de îndeplinirea cumulativă a condițiilor enumerate, ceea ce 

înseamnă că, dacă una din aceste condiții nu este îndeplinită, exercitarea profesiei este exclusă. 

Vom examina, pe rând, pe fiecare dintre condițiile enunțate. 
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a. Pregătirea profesională reprezintă procesul complex de instruire în urma căruia se dobândesc 

cunoștionțe teoretice și practice necesare exercitării în bune condiții a activităților proprii profesiei, 

dovada pregătirii profesionale făcându-se cu titlul oficial de calificare. 

 

Pregătirea profesională are caracter distinct pentru fiecare specialitate, așa încât, deși sunt 

complementare, profesiile sunt diferite. Comptetențele specifice fiecărei profesii sunt determinate 

de specialitatea dobândită prin pregătirea de bază (a se vedea în acest sens dispozițiile Ordinului 

MEC nr.4864 din 1 noiembrie 2002). Prin urmare, deținătorul unui titlu oficial de calificare în 

profesia de asistent medical generalist nu va putea să exercite profesia de asistent medical de 

farmacie, sau moașă.  

 

În aceeași măsură, nu poate exercita profesia nici persoana care nu are pregătirea necesară, care 

este condiția minimă de acces în profesie. 

 

b. Cea de-a doua condiție de acces la profesie enumerată privește starea de sănătate fizică și psihică 

a solicitantului care se determină prin examinare de către medicii specialiști. 

Hotărârea nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor stabilește în 

cuprinsul Fișei 137 că nu pot exercita profesia persoanele care au contraindicații din partea 

medicilor specialiști cu privire la afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cornice, leziuni 

tuberculoase pleuropulmonare evolutiv, examen coprobacteriologic pozitiv, boli infectocontagioase 

în evoluție până la vindecare, psihoze.   

c. Nedemnitatea și incompatibilitatea reprezintă acele situații care fac imposibilă exercitarea 

profesiei. Situațiile de nedemnitate și incompatibilitate sunt limitativ enumerate de prevederile 

art.14 ale Ordonanței de urgență 144 din 2008. 

Astfel, este nedemn și nu poate exercia profesia asistentul medical/moașa care a fost condamnat 

definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitare profesiei precum: infracțiunea de 

exercitare fără drept a unei profesii (art.348 Noul Cod penal), neglijență în păstrarea informațiilor 

(art.305 Noul Cod penal), purtare abuzivă (art.296 Noul Cod penal) etc. 

De asemenea, este nedemn asistentul medical/moașa împotriva căruia s-a aplicat sancțiunea 

interzicerii exercitării profesiei. Se au în vedere, în acest caz, deciziile de interzicere a exercitării 

profesiei dispuse de OAMGMAMR sau de organizațiile profesionale din Uniunea Europeană, precum 

și deciziile de interzicere a exercitării profesiei dispuse de instanțele judecătorești. 

 

Incompatibilitatea reflectă acele situații în care exercitarea profesiei nu este compatibilă cu 

acțiunile de natură a aduce atingere demnității profesionale sau bunelor moravuri. Pe durata stării 

de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercițiu al profesiei. 

Suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei nu funcționează de drept, dimpotrivă; starea de 

incompatibilitate se constată de către o comisie de specialitate costituită în acest sens, la sesizarea 

oricărei peroane fizice sau juridice. 
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d. Ultima condiție care se cere a fi îndeplinită este cea cu privire la calitatea de membru al Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, dovedită cu 

certificatul de membru. Per a contrario, persoanele calificate în profesia de asistent medical sau 

moașă, dar care nu au calitatea de membru al OAMGMAMR, nu pot exercita legal profesia. 

 

4. Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei 

 

Așadar, prin întrunirea cumulativă a condițiilor mai sus enumerate se asigură accesul la una din 

profesiile asistent medical generalist, moașă sau asistent medical.  

Se pune întrebarea: Este accesul la profesie sinonim cu exercitarea profesiei?! Nu. Întrunirea 

condițiilor generale de acces la profesie nu este similară cu exercitarea profesiei. Certificatul de 

membru eliberat ca urmare a înscrieri în OAMGMAMR atestă întrunirea condițiilor generale de 

acces în profesie, însă exercițiul efectiv al acesteia se face în baza Avizului anual pentru autorizarea 

exercitării profesiei. 

 

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care autorizează pe titular în 

exercitarea profesiei. Avizul se emite în baza dovezilor cu privire la exercitarea profesiei: contract 

de muncă, contract de voluntariat, contract de prestări servicii, în cazul practicii independente. 

Solicitantul trebuie să facă, de asemenea, dovada cu privire la asigurarea împotriva riscurilor 

profesionale ce decurg din exercitarea profesiei. Eliberarea Avizului anual este legată și de 

evaluarea activității de educație medicală continuă desfășurată de solicitant în anul precedent, 

atestându-se întrunirea celor 30 de credite minime anuale. 

 

5. Concluzii 

Exercitarea profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical cu respectarea 
cadrului normativ mai sus conturat constituie pentru societatea civilă garanția exercitării profesiei 
în limita competențelor conferite de titlul oficial de calificare și, totodată, garanția acordării unui act 
medical de calitate. Încălcarea normelor de exercitare a profesiei are drept consecință angajarea 
răspunderii juridice sub toate formele sale: penal, disciplinar, civil și contravențional, după caz. 

Răspunderea disciplinară se angajează până la limita retragerii calității de membru și, implicit a 
retragerii dreptului de exercitare a profesiei, care este cea mai gravă sancțiune, cea mai ușoară 
sancțiune fiind mustrarea (art.62, OUG 144/2008). 

Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical de către o persoană 
care nu are calitatea de membru OAMGMAMR ori nu îndeplineşte condiţiile de exercitare a 
profesiei constituie infracţiune (art.19, OUG 144/2008) şi se pedepseşte conform prevederilor 
Noului Codului penal (art.348) cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 


