
                  HOTĂRÂRE  Nr. 10/2019 din 11 septembrie 2019 

pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a 

asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 

EMITENT:      ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, 

MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 776 din 25 septembrie 

2019 

 

    Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 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, 

 

    Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din 

data de 11 septembrie 2019, emite următoarea hotărâre: 

 

    ART. I 

    Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor 

medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

    - La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (1^2), cu următorul cuprins: 
    "(1^2) În cazul asistenţilor medicali generalişti care au urmat programul 

de revalorizare a formării iniţiale, termenul de reatestare curge de la data 

absolvirii programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent 

medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru 

absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior." 

    ART. II 

    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 



                              Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

                              Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 

                              Mircea Timofte 
 

    Bucureşti, 11 septembrie 2019. 

    Nr. 10. 
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