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ORDIN Nr. 158 

pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programului  
de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru 

 asistentii medicali 

   
   
   Vazând Referatul comun al Centrului de resurse umane în sanatate publica 

si al Serviciului de medicina de urgenta nr. SP/1.551 din 8.02.2019, 

   tinând cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si 

organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 

Moaselor si Asistentilor Medicali din România, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

   în temeiul art. 97 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si al prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului 

nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

  

  
   ministrul sanatatii emite urmatorul ordin: 
  

  
   Art. 1. - Se aproba Normele de organizare si desfasurare a programului 

de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii 

medicali, pentru obtinerea atestatului de studii complementare în asistenta 

medicala de urgenta. 

   Art. 2. - (1) La programul de studii complementare pentru obtinerea 

atestatului în asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca au acces:  
   a)moase cu studii superioare de lunga durata; 

   b)moase cu studii postliceale; 

   c)asistenti medicali generalisti cu studii superioare de lunga durata; 

   d)asistenti medicali generalisti cu studii superioare de scurta durata; 

   e)asistenti medicali generalisti cu studii postliceale si medii. 

   (2) Categoriile de personal prevazute la alin. (1), încadrate cu 

contract individual de munca în cadrul serviciilor de ambulanta judetene si 

al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, precum si în structurile de 

primire a urgentelor (UPU, UPU-SMURD si CPU), au acces cu prioritate la 

acest program. 

   (3) Categoriile de personal prevazute la alin. (1), încadrate cu 

contract de munca pe perioada nedeterminata în cadrul serviciilor de 
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ambulanta judetene, Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, care nu 

promoveaza Programul de studii complementare în asistenta medicala de 

urgenta pentru asistentii medicali si/sau nu obtin atestatul de studii 

complementare timp de 2 ani de la prima parcurgere si finalizare a 

programului de studii se vor pune la dispozitia angajatorului si nu îsi vor 

putea desfasura activitatea ca sef în cadrul echipajelor de ambulanta. 

   (4) Categoriile de personal prevazute la alin. (1), încadrate cu 

contract individual de munca pe perioada nedeterminata în cadrul 

structurilor de primiri urgente (UPU, UPU-SMURD, CPU), care nu promoveaza 

programul de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru 

asistentii medicali si/sau nu obtin atestatul de studii complementare se 

vor pune la dispozitia angajatorului si nu îsi vor putea desfasura 

activitatea în zonele de tratament: triaj, resuscitare, tratament imediat, 

salon observatie pacient critic, precum si în cadrul echipajelor SMURD . 

   (5) În termen de cel mult 10 ani de la data intrarii în vigoare a 

prezentului ordin, toate categoriile de personal prevazute la alin. (1) 

care sunt încadrate în serviciile si structurile mentionate la alin. (2) 

trebuie sa promoveze programul de studii complementare în asistenta 

medicala de urgenta pentru asistentii medicali si sa obtina atestatul de 

studii complementare. 

   (6) Începând cu termenul prevazut la alin. (5), încadrarea în posturile 

vacante din serviciile si structurile mentionate la alin. (2) se poate face 

doar cu categoriile de personal prevazute la alin. (1) care au promovat 

programul de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru 

asistentii medicali si au obtinut atestatul de studii complementare sau 

care fac dovada înscrierii la programul de studii complementare în 

asistenta medicala de urgenta pentru asistentii medicali, sub conditia 

promovarii acestuia în termen de 1 an. 

   Art. 3. - Structura programului de formare pentru studii complementare 

în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii medicali, denumita 

curriculumul de pregatire, se elaboreaza de catre Comisia de medicina de 

urgenta si dezastre a Ministerului Sanatatii, se avizeaza de secretarul de 

stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul 

Afacerilor Interne, si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. 

   Art. 4. - (1) În vederea asigurarii mentinerii concordantei între 

cunostintele dobândite si dinamica informatiilor din acest domeniu, 

atestatul obtinut în urma programului de studii complementare în asistenta 

medicala de urgenta pentru asistentii medicali îsi mentine valabilitatea 

timp de 5 ani de la data emiterii, dupa care se va efectua recertificarea. 

   (2) Metodologia de recertificare se elaboreaza de Comisia de medicina de 

urgenta si dezastre a Ministerului Sanatatii, se avizeaza de secretarul de 

stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul 

Afacerilor Interne, si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. 

   Art. 5. - (1) Programul de studii complementare în asistenta medicala de 

urgenta pentru asistentii medicali se desfasoara numai în centrele de 

formare a asistentilor medicali din serviciile de ambulanta judetene si 

Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si din unitatile de primiri urgente, 

prevazute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

   (2) Centrele de formare a asistentilor medicali din serviciile de 

ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si din 

unitatile de primiri urgente prevazute în anexa nr. 1 la prezentul ordin au 

obligatia ca în termen de 1 an de la data publicarii sa solicite 

declansarea procedurii de acreditare. 

   (3) Dupa expirarea termenului de 1 an de la data publicarii prezentului 

ordin, programul de studii complementare în asistenta medicala de urgenta 

pentru asistentii medicali se desfasoara numai în centrele de formare 

acreditate. 

  (4) Metodologia acreditarii/reacreditarii centrelor de formare se 

elaboreaza de catre Comisia de medicina de urgenta si dezastre a 

Ministerului Sanatatii în termen de 90 de zile de la data publicarii 

prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se avizeaza 



de secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta 

din Ministerul Afacerilor Interne, si se aproba prin ordin al ministrului 

sanatatii. 

   (5) Normele de organizare si desfasurare a programului de studii 

complementare în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii medicali 

sunt prevazute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

   Art. 6. - Responsabilii nationali ai programului de studii complementare 

în asistenta medicala de urgenta se stabilesc de catre Comisia de medicina 

de urgenta si dezastre a Ministerului Sanatatii si se avizeaza de catre 

Comisia Interministeriala pentru Suport Tehnic. 

   Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. 

   Art. 8. - Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 9. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 
 

 

Ministrul sanatatii, 

Sorina Pintea 

  

 

   Bucuresti, 8 februarie 2019. 

   Nr. 158. 

   

 

ANEXA Nr. 1 

  

 CENTRELE DE FORMARE 

ale programului de pregatire pentru obtinerea atestatului  

de studii complementare pentru asistentii medicali 

   

  

   1. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti 

   2. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti 

   3. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni“ 

Bucuresti 

   4. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad 

   5. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea 

   6. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca 

   7. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova 

   8. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Iasi 

   9. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures 

   10. Unitatea de primiri urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 

   11. Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor 

   12. Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov 

   13. Serviciul de Ambulanta Judetean Cluj 

   14. Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta 

   15. Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi 

   16. Serviciul de Ambulanta Judetean Mures 

   17. Serviciul de Ambulanta Judetean Timis 



 

 

ANEXA Nr. 2 

  

 

NORME 

de organizare si desfasurare a programului de studii 

 complementare în asistenta medicala de urgenta 

 pentru asistentii medicali 

  

  

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale 

   

  

   Art. 1. - (1) Programul de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru 

asistentii medicali, denumit în continuare programul, se organizeaza la nivel national de catre 

Ministerul Sanatatii, prin Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare 

în Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB), si se desfasoara numai în centrele acreditate, 

de catre formatori acreditati. 

   (2) Programul se finalizeaza printr-un examen pentru obtinerea atestatului de studii 

complementare în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii medicali, organizat de catre 

Ministerul Sanatatii prin SNSPMPDSB, în sesiuni semestriale. 

   (3) Programele de atestare sunt creditate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, 

Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR), în conformitate cu 

prevederile legale. 

   Art. 2. - Documentele care certifica absolvirea programului de pregatire si promovarea 

examenului pentru obtinerea atestatului sunt: 

   a)atestatul de studii complementare, eliberat absolventilor care au promovat examenul 

pentru obtinerea atestatului de catre Ministerul Sanatatii, prin SNSPMPDSB, conform 

modelului prevazut în anexa nr. 1 la prezentele norme; 

   b)adeverinte prin care se confirma promovarea examenului pentru obtinerea atestatului, 

pâna la eliberarea acestuia. Atestatul de studii complementare se elibereaza în termen de 

maximum 3 luni de la data finalizarii examenului pentru obtinerea atestatului. 

   Art. 3. - (1) Programul are durata de 13 saptamâni, dintre care în ultima saptamâna se 

desfasoara evaluarea finala. 

  (2) Programul de pregatire are urmatoarea structura:  

   a)8 ore/saptamâna cursuri teoretice; 

   b)4 ore/saptamâna lucrari practice; 

   c)3 ture/saptamâna de câte 12 ore în unitatea de primiri urgente si/sau într-un serviciu de 

urgenta prespitaliceasca, respectiv un serviciu mobil de urgenta, reanimare si descarcerare 

(SMURD), serviciu de ambulanta judetean sau Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. 

   (3) Manoperele stabilite ca fiind obligatorii în curriculumul de pregatire vor fi consemnate 

de catre cursanti în caietul de practica, iar efectuarea lor va fi confirmata prin semnatura de 



catre îndrumatorii de stagiu. Îndrumatorul de stagiu este acel cadru medical sub 

supravegherea caruia asistentul medical, aflat în pregatire, îsi desfasoara activitatea în tura 

respectiva. 

 

CAPITOLUL II 

Organizarea si desfasurarea programului de atestare 

    

  

   Art. 4. - (1) Programul reprezinta o modalitate de pregatire a asistentilor medicali în 

domeniul asistentei medicale de urgenta, cu scopul de a asigura obtinerea cunostintelor, 

abilitatilor si competentelor necesare activitatii în cadrul serviciilor medicale de urgenta. 

   (2) În ultima saptamâna a Programului se desfasoara examenul de evaluare finala, care este 

organizat în Centrul de pregatire unde s-a desfasurat acesta. 

   (3) Comisia de examinare pentru examenul de evaluare finala este formata din lectorii 

Centrului de pregatire respectiv. Presedintele comisiei de examinare este responsabilul 

centrului. 

   (4) Examenul de evaluare finala consta din doua probe practice. Subiectele pentru cele doua 

probe sunt stabilite de catre presedintele comisiei, împreuna cu lectorii care fac parte din 

aceasta. 

   (5) Nota minima de promovare a examenului de evaluare finala este 7. Promovarea 

examenului de evaluare finala confirma absolvirea programului de pregatire si confera 

candidatului posibilitatea înscrierii la examenul pentru obtinerea atestatului. 

   Art. 5. - Programul se organizeaza si se desfasoara în baza unui curriculum de pregatire si a 

planului de învatamânt, care sunt unitare la nivel national. 

   Art. 6. - (1) Curriculumul de pregatire cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente: 

   a)denumirea programului; 

   b)rezumatul programului; 

   c)durata programului; 

   d)centrele unde se desfasoara pregatirea, pe parcursul primului an, pâna la obtinerea 

acreditarii; 

   e)responsabilii nationali; 

   f)lista formatorilor acreditati, din fiecare centru de pregatire, dintre care unul este numit 

responsabil al programului pentru centrul respectiv; 

   g)metodologia de desfasurare a examenului de obtinere a atestatului de studii 

complementare în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii medicali. 

   (2) Planul de învatamânt va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: 

   a)obiectivele didactice; 

   b)repartitia si calculul orelor din perioada de pregatire, în conformitate cu prevederile art. 3 

din prezentele norme; 

   c)precizari organizatorice si metodice. 

   Art. 7. - (1) Participantii înscrisi vor fi repartizati pe centre de pregatire si serii de pregatire. 

   (2) Fiecare centru va organiza pregatirea pentru o singura serie. 

   (3) Numarul participantilor din fiecare serie dintr-un anumit centru va fi stabilit prin regula 

de 5 participanti pentru fiecare formator acreditat din centrul respectiv, dar nu mai mult de 20 



de participanti într-o serie. 

   (4) Înscrierea candidatilor pentru participarea la program se realizeaza individual sau prin 

nominalizari efectuate din partea institutiilor angajatoare, de catre SNSPMPDSB. 

   (5) Înscrierea se realizeaza pentru acele serii de pregatire care vor începe perioada de 

pregatire la cel putin 3 luni de la data încheierii sesiunii de înscriere. 

   (6) În vederea înscrierii, candidatul sau institutia angajatoare va depune documentele 

prevazute în anexa nr. 2 la prezentele norme. 

   (7) La încheierea sesiunii de înscriere, SNSPMPDSB va transmite responsabililor nationali 

lista centralizatoare a candidatilor. În termen de 5 zile de la data primirii listei, responsabilii 

nationali vor efectua repartitia pe centre de pregatire si serii de pregatire a candidatilor si vor 

transmite aceasta repartitie SNSPMPDSB si responsabililor de centre. 

   (8) SNSPMPDSB anunta candidatii de perioada si centrul în care se va realiza programul 

de pregatire. 

   Art. 8. - Valoarea taxei de instruire se stabileste, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, de catre SNSPMPDSB. 

   Art. 9. - (1) Programul se desfasoara în baza unei conventii încheiate între SNSPMPDSB si 

responsabilul de program din centrul de pregatire. Modelul conventiei se elaboreaza de 

SNSPMPDSB si se aproba de catre Ministerul Sanatatii. 

   (2) Bugetul aferent programului se elaboreaza de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor 

responsabililor centrelor de pregatire, avizate de responsabilii nationali, si este parte 

integranta a conventiei. 

   (3) Taxa de instruire corespunzatoare personalului nominalizat sa participe la program 

poate fi suportata de institutia angajatoare. 

   Art. 10. - Personalul care desfasoara activitate didactica în cadrul programului încheie cu 

SNSPMPDSB un contract individual de munca pe durata determinata sau o conventie civila, 

dupa caz. 

   Art. 11. - (1) Dupa finalizarea programului de pregatire, în termen de 15 zile lucratoare, 

Ministerul Sanatatii, prin SNSPMPDSB, elibereaza participantilor care au promovat 

examenul de evaluare finala o adeverinta de absolvire a programului de pregatire, conform 

modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme. 

   (2) Adeverinta se elibereaza în baza catalogului de examen întocmit de catre comisia de 

examinare si certifica promovarea examenului de evaluare finala. 

   Art. 12. - (1) SNSPMPDSB va anunta organizarea examenului pentru obtinerea atestatului 

cu cel putin 30 de zile înainte de data sustinerii primei probe. 

   (2) Anuntul examenului pentru obtinerea atestatului cuprinde: 

   a)locul si perioada de desfasurare; 

   b)criteriile de selectie; 

   c)locul si perioada de înscriere; 

   d)continutul dosarului de înscriere; 

   e)cuantumul taxei de participare la examen. 

   (3) Cuantumul taxei de participare la examen se stabileste de catre SNSPMPDSB, conform 

prevederilor legale. 

   Art. 13. - (1) La examenul pentru obtinerea atestatului se pot înscrie candidatii care 

îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:  



   a)au absolvit programul de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru 

asistentii medicali, organizat de Ministerul Sanatatii, si se afla în interiorul termenului de 2 

ani de la absolvire; 

   b)detin un Certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din România; 

   c)au achitat taxa de participare la examen. 

   (2) Taxa de înscriere la examenul pentru obtinerea atestatului, pentru personalul 

nominalizat sa participe la program de catre institutiile angajatoare, poate fi suportata de catre 

acestea o singura data. 

 

CAPITOLUL III 

Dispozitii finale 

  

  

   Art. 14. - (1) Atestatul de studii complementare este eliberat de catre SNSPMPDSB. 

   (2) Întocmirea, eliberarea, evidenta si gestiunea atestatelor de studii complementare se 

realizeaza în conformitate cu prevederile metodologiei SNSPMPDSB. 

   Art. 15. - Modelul aplicatiei pentru înscriere si continutul dosarului de înscriere la 

programele de studii complementare în vederea obtinerii atestarii sunt prezentate în anexa nr. 

4 la prezentele norme. 

   Art.  16. - ele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme. 

 

ANEXA Nr. 1 

la norme 

  

  

  

 

– fata - 

  

  

    Seria .......... nr. .......... 

  

  

  

Avizat 

Ministerul Sanatatii 

  

  

  

 

ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE 

  

          



   Domnul/Doamna ....................................................................... 

asistent medical generalist/asistent medical/moasa, nascut(a) în anul .................. luna 

................. ziua ........... în localitatea ................................,  

judetul ..........................., CNP ......................................, a urmat 

Programul de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii 

medicali, cu durata de 13 saptamâni, si a promovat examenul de obtinere a atestatului în 

sesiunea ............................. . 

     Director general, 

................................ 

  

  

  

L.S. ............................ 

  

  

  

   Nr. (1) ......................... 

   Data eliberarii: .......................... 

______________ 

   (1) Se completeaza numarul curent din registrul de evidenta a formularelor actelor de studii. 

  

 

– verso -  

    

  

SITUATIA LA EXAMENUL DE ATESTARE 

  

  

   Sesiunea .............................................. 

   Centrul de pregatire ....................seria .......................... 

 

 

 

PROBELE DE EXAMEN NOTA 
Proba scrisa   
Proba practica   
Media examenului de obtinere a atestatului   
  
   Observatii: 

...........................................................................

................ 

...........................................................................

................ 

 



 

 

ANEXA Nr. 2 

la norme 

  

  DOSAR DE ÎNSCRIERE 

la programele de studii complementare în vederea 

 obtinerii de atestate 

  

  

   Pentru înscrierea la program participantii vor depune la sediul 

SNSPMPDSB urmatoarele documente: 

   1. cerere în care se precizeaza programul de studii complementare pentru 

care se solicita înscrierea, institutia organizatoare si perioada de 

desfasurare, însotita de angajamentul de plata a taxei de instruire; 

   2. copie de pe diploma de asistent medical, asistent medical generalist 

sau moasa; 

   3. acordul angajatorului privind participarea la program, cu mentionarea 

existentei sau inexistentei unui act aditional la contractul de munca, 

potrivit Legii nr. 53/2003 

- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   4. documente din care rezulta modificarea numelui sau a statutului 

profesional; 

   5. copie a autorizatiei de libera practica; 

   6. dovada achitarii taxei de instruire. 

   În cazul în care solicitantul nu accede la programul de pregatire, 

dosarul de înscriere se restituie. 

   

 

ANEXA Nr. 3 

la norme 

  

   ROMÂNIA 

   MINISTERUL SANATATII 

   CENTRUL NATIONAL DE PERFECTIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI 

   Seria ............ nr. ............/............ 

  

  

  

ADEVERINTA 

  

   Domnul/Doamna ........................................., asistent 

medical în specialitatea ..........................., nascut/nascuta la 

data de ........... în localitatea .................., judetul 

..............., a absolvit programul de pregatire teoretica si practica în 

vederea obtinerii atestatului de studii complementare în asistenta medicala 

de urgenta desfasurat la ....................... în perioada 

...................., sub coordonarea ............................... . 

 

   Se elibereaza prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a 

servi celor în drept. 

  

Director general, 

............................ 

doc:1030005302/32


 

Sef serviciu, 

............................ 

  

Data eliberarii ................... 

  

 

ANEXA Nr. 4 

la norme 

  

  

 

   Modelul aplicatiei pentru înscriere si continutul dosarului de înscriere 

la programele de studii complementare în vederea obtinerii atestarii 

  

  

Modelul aplicatiei pentru înscriere 

  

  

   Domnule Director general, 

   Subsemnatul/Subsemnata, .............................., nascut/nascuta 

în anul ........ luna ............ ziua .............., în localitatea 

..................................., judetul .................., asistent 

medical/asistent medical generalist/moasa cu drept de libera practica în 

specialitatea ................, angajat al ............................ 

...................................................., va rog sa îmi 

aprobati înscrierea la Programul de studii complementare pentru obtinerea 

atestatului în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii medicali ce 

se va desfasura în Centrul de pregatire ............ 

................... (optiunea 1) sau 

..................................................... (optiunea 2), în 

perioada ............................ .  

  

  

  

   Anexez urmatoarele documente: 

   [] diploma de absolvire a ..........................................- în 

copie; 

   [] autorizatie valida de libera practica - în copie; 

   [] copie a cartii de identitate; 

   [] acordul angajatorului privind participarea la programul de pregatire; 

   [] dovada achitarii taxei de instruire în contul 

RO72TREZ7025025XXXOOO266 - în copie. 

  

  

   Numar de telefon: 

   E-mail: 

  

  

Data 

....................... 

Semnatura 

.......................... 



  

  

  

Domnului Director general al Scolii Nationale de Sanatate Publica, 

Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti 

 

 

 


