
 

 

Consiliul Naţional al OAMGMAMR a adoptat în şedinţa din 19. 03.2009 

  

PROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ A 

ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI 

ASISTENŢILOR MEDICALI 

  EXTRAS 

  
Manifestări ştiinţifice:  

-       Masă rotundă: 0,5 credite/oră, maximum 6 ore 

-       Simpozioanele, conferinţe locale/judeţene : 0,75 credite/oră 

-       Simpozioanele, conferinţe naţionale/internaţionale: 1 credit/ oră 

-       Congrese: 1 credit/ oră  
  
Cursuri: 

-       1 oră de curs - 1 credit 
  
Abonamente la reviste:  

-        Revista naţională de specialitate a OAMGMAMR: 9 credite/abonament anual 

-        Reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii: numărul de 
credite va fi aprobat de Departamentul de Educaţie Continuă în funcţie de publicaţie 

          
      Numărul maxim de ore de educaţie  medicală continuă va fi de maximum 6 ore/zi. 
Cursurile de educaţie medicală continuă care depăşesc durata de două zile (12 ore) vor 
primi maximum 15 credite. 
     Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în 
considerare la calculul numărului total de credite anul este de 14. 

  
Este obligatorie obţinerea a minim 15 credite prin  participare la cursuri.  
Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.  

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic 
membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic 
respectiv.  
      Se reportează numărul de credite de la un an la altul, cu condiţia participării la un curs 
/an. 
  
           Cursuri obligatorii pentru orice asistent medical generalist/moaşă/asistent medical: 

-        Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani) 

-        Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an) 

* Cursuri obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii (Infecţii 
nosocomiale) 

  
Furnizori de educaţie continuă pot fi: 

-        universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate; 



-        instituţii cu rol de învăţământ ; 

-        societăţi medicale; 

-        clinici universitare, spitale; 

-        filialele judeţene/mun. Bucureşti ale OAMGMAMR, prin formatori proprii. 
  

Distribuitorii de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie 
medicală continuă. 

Cursurile on- line nu se creditează. 
         

 

 

Autorizarea exercitării profesiei 
 

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, 

deţinătorii  diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de 

membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România.  Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură 

dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali 

în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind 

acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul 

Naţional.  

SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008  

Art.16: 

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile 

prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul 

anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în 

activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit 

de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente: 

a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie; 

b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15; 

c) certificatul de cazier judiciar; 

d) certificatul de sănătate fizică şi psihică. 

(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi 

asistenţilor medicali din România. 

  

Cursuri EMC obligatorii 
 

Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an 

prin  participare la cursuri. 

De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze 



obligatoriu următoarele cursuri:  

Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)  

Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)  

  

Excepţii de la EMC 
 

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic 

membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic 

respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.  

  

Reatestarea profesională 
 

ART. 18 din OUG 144/2008 prevede:  

(1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi 

exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a 

acestuia, în vederea exercitării profesiei. 

Metodologia de reatestare a competenţei profesionale – secţiunea Legislaţie 

 

 

 


