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INTERPELARE 

 

 

 

Adresată: 

Domnului Florin Cîțu, Ministrul interimar al Sănătății 

 

 
De către: Deputat Ileana Cristina Dumitrache, Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat 

 

 
Obiectul interpelării: Neconcordanțe în aplicarea și corelarea dispozițiilor Ordonanței de 

urgență nr. 144 din 28 octombrie 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 și ale prevederilor Ordinului ministrului Sănătății nr. 1454/2014 din 2 decembrie 

2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent. 

 

 
Domnule ministru interimar, 

Domnule Secretar de Stat, 

 
 

Vă aduc la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de 

urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
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funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România, „profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a următoarelor 

activităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare: a) asigurarea unei bune informări şi 

consilierea în materie de planificare familială; b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea 

sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii 

normale; c) prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii 

diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri; d) stabilirea unui program de pregătire a viitorilor 

părinţi şi consilierea lor în materie de igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii complete 

pentru naştere; e) îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării 

fetusului in utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate; f) asistarea naşterii normale 

inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de urgenţă practicarea naşterii în 

prezentaţie pelviană; g) recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor 

anomalii care necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor 

de urgenţă care se impun în absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei, 

urmată eventual de examinarea manuală a uterului; h) examinarea şi îngrijirea nou-născutului; 

luarea tuturor iniţiativelor care se impun în caz de nevoie şi practicarea, după caz, a 

resuscitării imediate; i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada 

postnatală şi acordarea tuturor sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai 

bune condiţii; j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic; k) elaborarea rapoartelor scrise 

necesare; l) desfăşurarea de către moaşele licenţiate de activităţi de educaţie în instituţii de 

învăţământ pentru pregătirea viitoarelor moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul programelor 

de educaţie continua”. Articolul invocat reflectă drepturile pe care profesia de moașă le are, 

din perspectivă legislativă, în exercitarea setului de atribuții detaliat în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență indicate. 

Potrivit articolului 11 din Ordonanța de urgență, „(1) Asistenţii medicali generalişti, 

moaşele şi asistenţii medicali (…), membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, exercită profesia în regim salarial şi/sau 

independent. (2) Condiţiile de acces la activităţile profesionale exercitate în regim 

independent de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali sunt stabilite 

prin norme elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”. 

Prin prezenta, vă atrag atenția cu privire la faptul că, în conformitate cu punctul 4 din 

Anexa 1 la Ordinul ministrului Sănătății nr.1454/2014 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea 



Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă 

şi de asistent medical în regim independent, atribuțiile moașei în cadrul exercitării activității 

profesionale în regim independent se limitează, astfel încât ne aflăm în situația în care 

normele metodologice, prin prevederi exprese, restrâng, practic, efectivul drept de exercitare 

și aplicare a atribuțiilor conferite profesiei de moașă prin lege. 

Așadar, în prezent, ne aflăm într-o situație profund neconstituțională, în care prin 

normele metodologice de aplicare a unui act cu putere de lege se restrâng chiar drepturile 

conferite prin actul cu putere de lege, iar consecințele acestui aspect se răsfrâng asupra 

dreptului de a exercita profesia de moașă pe teritoriul României, limitând însuși dreptul de a 

profesa, astfel cum este el prevăzut prin Ordonanța de urgență indicată. 

Având în vedere dispozițiile actului normativ menționat, precum și cele ale normelor 

metodologice evidențiate, apreciem necesitatea instituirii unei clarificări în ceea ce privește 

aplicarea și corelarea acestora în cel mai scurt timp posibil. Totodată, considerăm că se 

impune o modificare a dispozițiilor cuprinse la punctul 4 al Anexei 1 din cadrul normelor 

metodologice indicate, astfel încât acestea să reflecte, fără echivoc, voința legiutorului 

exprimată prin Ordonanța de urgență. 

În acest context, vă rog, domnule Ministru, să aveți bunăvoința să analizați cu 

prioritate aspectele evidențiate în prezenta interpelare, în vederea îndepărtării limitelor impuse 

de normele metodologice în calea exercitării în regim independent a profesiei de moașă. 

Anexăm prezentei interpelări prevederile punctului 4 al Anexei 1 din cadrul Ordinului 

ministrului sănătății nr. 1454/2014 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de 

asistent medical în regim independent 

 

 
Solicit răspuns scris pentru problemele indicate. 

 
Vă mulțumesc! 

 
Cu deosebită considerație, 

 
Deputat PSD, Ileana Cristina Dumitrache 



 

 

 

 

 

ANEXĂ 

 
În conformitate cu punctul 4 din cadrul Anexei 1 din Ordinul ministrului Sănătății nr. 

1454/2014 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim 

independent 

 

 
„4. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a 

profesiei de moaşă: 

4.1. servicii de îngrijiri medicale autonome: 

 
a) măsurarea, observarea şi notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de 

sănătate: temperatură, puls, TA, respiraţii, greutate, diureză, scaun; 

b) pregătirea fizică şi psihică a pacientelor în vederea aplicării metodei terapeutice, în 

concordanţă cu normele profesionale; realizarea comunicării terapeutice cu pacientele; 

pregătirea fizică şi psihică a gravidei pentru perioada de sarcină, naştere şi lehuzie; 

c) îngrijiri şi proceduri care vizează asigurarea igienei femeii şi a mediului ambiant; 

 
d) supravegherea igienei şi a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei şi nou- 

născutului de la 0 la 1 lună; 

e) supravegherea igienei şi a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei şi nou- 

născutului de la 0 la 1 lună la domiciliu; 

f) supraveghere şi ajutor în administrarea medicamentelor noninjectabile, verificarea 

prizei, urmărirea efectelor şi educaţia pacientei; 

g) monitorizarea eliminării intestinale şi urinare; 

 
h) monitorizarea sarcinii şi îngrijirea pacientelor pe perioada naşterii şi lehuziei; 

 
i) îngrijirea post-partum a lehuzei şi a pacientelor care au născut prin operaţie 

cezariană; 



j) identificarea semnelor de complicaţii care pot să apară la o gravidă cu risc în timpul 

naşterii şi al lehuziei; 

k) observarea şi monitorizarea problemelor de comportament la gravidă şi lehuză; 

 
l) consiliere, planificare familială şi educaţie a gravidei şi a familiei cu privire la 

sarcină, naştere, lehuzie; 

4.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripţia medicului: 

 
a) administrarea medicamentelor prin injecţii (intramuscular, subcutanat, intradermic), 

parenterală şi perfuzii; 

b) administrarea medicamentelor pe cale vaginală; 

 
c) administrarea medicamentelor pe mucoase; 

 
d) administrarea medicamentelor pe tegumente; 

 
e) administrarea medicamentelor per os; 

 
f) administrarea oxigenului; 

 
g) montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii; 

 
h) realizarea şi urmărirea pansamentelor specifice; 

 
i) montarea sondei vezicale în vederea prelevării de urină; 

 
j) îngrijirea şi supravegherea plăgilor operatorii, suprimarea firelor în urma 

epiziorafiei; 

k) îngrijirea şi supravegherea plăgii operatorii la o pacientă ginecopată; 

 
l) spălături vaginale; 

 
m) înregistrarea cardiotocografică; 

 
n) măsurarea presiunii venoase centrale; 

 
o) recoltări de sânge prin puncţie venoasă sau printr-un cateter venos; 

 
p) recoltare exudat faringian, spută, secreţii purulente; 

 
q) citodiagnostic; 

 
r) efectuarea de clismă cu scop evacuator/terapeutic; introducerea tubului de gaze; 



s) recoltarea aseptică de urină pentru examen direct (sumar de urină) şi bacteriologic; 

 
t) manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor 

inferioare: mobilizare, masaj, gimnastică; 

u) alte servicii de îngrijiri medicale specifice realizate prin manopere şi tehnici însuşite 

de moaşe certificate prin studii complementare; 

4.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, exclusiv la prescripţia medicului, cu 

condiţia ca un medic să poată interveni în orice moment: 

a) injecţii şi perfuzii de produse de origine umană, necesitând obligatoriu, în prealabil 

de efectuarea lor, un control de identitate şi compatibilitate; 

b) pregătirea aparaturii medicale în vederea monitorizării stării fetusului (acolo unde 

există aparatură medicală şi competenţe specifice); 

4.4. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripţia şi în prezenţa unui medic: 

 
a) monitorizarea gravidei cu risc şi a lehuzei; 

 
b) monitorizarea stării fătului preţios; 

 
c) prima injecţie dintr-o serie de alergogene; 

 
d) instilaţii medicamentoase; 

 
e) asistarea naşterii normale; 

 
4.5. alte servicii: 

 
a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială; 

 
b) instruire, educaţie, prevenire şi de screening în domeniul asistenţei medicale de 

obstetrică şi ginecologie; 

c) activităţi de formare profesională în cadrul Programului de educaţie medicală 

continuă; 

d) de screening, de prevenire şi educaţie cu privire la igienă, sănătate individuală şi 

colectivă; 

e) screening, de educaţie, de prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli 

profesionale, boli endemice, practici care creează dependenţă (alcool, tutun, droguri); 



f) educaţie privind comportamentele sexuale; 

 
g) informare şi educaţie în domeniile: nutriţie, sănătate mentală, folosirea 

medicamentelor, stresul, obezitatea, BCV, cancer, accidente etc.; 

h) promovarea naşterii naturale şi încurajarea populaţiei să adopte comportamente şi 

stiluri de viaţă sănătoase; 

i) participarea la activităţi de cercetare multidisciplinară”. 

 

 
 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD, Ileana Cristina Dumitrache 
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