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Asistenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și servicii de îngrijire pentru 

persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor 

sau altor insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătății.  

Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, 

inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătății, lucrând în mod autonom sau în 

echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.  

Profesia de asistent medical generalist, conform Standardului ocupațional (SO), se referă 

la activitatea de asistare a bolnavilor, pe probleme de medicină generală, presupunînd 

competențe legate de efectuarea investigațiilor clinice, paraclinice și a explorărilor funcționale 

necesare evaluării stării de sănătate.  

Potrivit OUG 144/2008 modificată și completată cu LEGEA Nr. 278/2015 activitățile 

exercitate cu titlul profesional de asistentul medical generalist ca urmare a însuşirii 

competenţelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sunt:  

a) stabilirea nevoilor de ingrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri 

generale de sănătate, de natură preventivă, curativă și de recuperare;  

b) administrarea tratamentului, conform prescripțiilor medicului;  

c) protejarea și ameliorarea sănătății;  

d) elaborarea de programe și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate;  

e) facilitarea acțiunilor pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc;  

f) participarea la protejarea mediului ambiant;  

g) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfășurată;  

h) organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară;  

i) participarea asistenților medicali generaliști abilitați ca formatori, la pregătirea teoretică 

și practică a asistenților medicali generaliști în cadrul programelor de educație continuă;  

j) pregătirea personalului sanitar auxiliar;  

k) desfășurarea de activități de educație în instituții de învățământ pentru pregătirea 

viitorilor asistenți medicali.  

Programul de formare al asistentului medical generalist include 4.600 de ore de formare 

teoretică şi clinică, perioada de formare teoretică reprezentând cel puţin o treime, iar cea de 

formare clinică cel puţin jumătate din perioada de formare și are o durată de 3 ani de studii, 

forma de învăţământ cu frecvenţă (zi).  

Formarea teoretică se defineşte ca fiind partea din formarea de asistent medical 

generalist prin care asistenţii medicali formaţi dobândesc cunoştinţele, abilităţile şi competenţele 

profesionale necesare. Formarea teoretică este asigurată de personalul didactic calificat în 

materie de asistenţă medicală, precum şi de alte persoane competente, în cadrul universităților, al 

instituțiilor de învățământ superior de nivel recunoscut ca echivalent sau în cadrul școlilor 

postliceale de asistenți medicali sau prin programe de formare profesională pentru asistenți 

medicali.  

Formarea clinică se defineşte ca fiind partea din formare prin care asistentul medical 

generalist învaţă, în cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau 

cu o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe 

baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite.  

Asistentul medical generalist format învaţă nu numai să lucreze în echipă, ci şi să 

coordoneze o echipă şi să organizeze asistenţa medicală globală, inclusiv educaţia sanitară a 

indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul instituţiilor sanitare sau al colectivităţii.  

Această formare se desfășoară în spitale și în alte instituții sanitare, precum și în 

colectivitate, inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu, sub responsabilitatea asistenților 

profesori și cu cooperarea și asistența altor asistenţi calificați. 


