
 

  

HOTĂRÂREA NR. 21/12.12.2008 

 

 

 

privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical. 

 

 

În temeiul Art. 40, pct. 1, lit. t din OUG 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 din România.  

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL 

ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI 

ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile Art. 22, alin. 2 şi Art. 40, alin. 1, lit. „s” din OUG 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 Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalişti, moaşelor şi asistenţii medicali care 

exercită profesia de asistenţi medicali generalişti, moaşelor şi asistenşi medicali, vor încheia asigurări 

de răspundere civilă la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează:  

a) Pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în 

unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 

10.000 EURO;  

b) Pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în 

unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul în lei, la data 

încheieirii contractului de asigurare, a sumei de 4.000 EURO;  

c) Asistenţii de farmacie care îşi exercită profesia, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de 

asigurare, a sumei de 2.000 EURO.  

Art. 2. Asigurările de răspundere se vor încheia numai în societăţi de asigurări autorizate de Comisia 

de Supraveghere a Asigurărilor şi reasigurate.  

Art. 3. Valorile prevăzute la art. 1 a prezentei hotărâri sunt minimale, asistenţii medicali generalişti, 

moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca în funcţie de specificul locului de muncă şi 

activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă 

profesională la valori mai mari.  

Art. 4. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea nr. 6 din 29/06/2006.  
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