
HOTĂRÂRE nr. 16 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea procedurilor standard de 
recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent 
medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în 
Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare temporară automată la Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe 
perioada prestării serviciilor în România de către aceşti profesionişti 

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România 

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 850 din 21 octombrie 2019 

    Având în vedere: 
    - cerinţele impuse de Comisia Europeană prin Scrisoarea de punere în întârziere - Încălcarea 
nr. 2018/2.393 (infringement) privind neîndeplinirea obligaţiilor care revin României în 
implementarea Directivei 2006/123/CE (Directiva privind serviciile) şi Directivei 2005/36/CE 
(Directiva privind calificările profesionale) prin intermediul punctului de contact unic electronic 
(PCUe); 
    – prevederile art. 40 alin. (1) lit. a^1) şi a^4) şi 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. 1 
    (1) Se aprobă Procedura standard privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor 
de asistent medical generalist pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    (2) Se aprobă Procedura standard privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor 
de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în 
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    (3) Se aprobă Procedura standard privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor 
de moaşă pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexa nr. 3, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    (4) Se aprobă Procedura standard privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent 
medical generalist obţinute în alt stat membru UE, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
    (5) Se aprobă Procedura standard privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent 
medical dobândite în alt stat membru UE, prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
    (6) Se aprobă Procedura standard privind recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă 
obţinute în alt stat membru UE, prevăzută în anexa nr. 6, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
    ART. 2 
    Prezenta hotărâre se publică 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. 16. 
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