
PROGRAMUL DE STUDIU DE LICENŢĂ ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ 
 
Programul de studii Asistenţă medicală generală funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

începând cu anul universitar 2002-2003. În prezent, programul de studii Asistenţă medicală generală 
se află sub coordonarea Departamentului de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie. Programul 
beneficiază de colaborarea cu alte departamente ale Universităţii din Piteşti: Departamentul de Ştiinţe 
ale Naturii, Departamentul de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate, Departamentul de 
Psihologie şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Educaţie Fizică, Departamentul de Limbi 
Moderne Aplicate etc. 

Programul de studii Asistenţă medicală generală contribuie la îndeplinirea misiunii facultăţii 
şi aduce elemente de specificitate şi oportunitate, după cum rezultă din obiectivul general şi din 
obiectivele specifice ale acestui program. 

Misiunea specializării este didactică şi de cercetare ştiinţifică.  
Obiectivul general al programului de studii Asistenţă medicală generală constă în pregătirea 

de asistenţi medicali în conformitate cu normativele legislaţiei româneşti, capabili să asigure îngrijirea 
generală a pacienţilor pe baza unei bune cunoaşteri a organismului uman, a funcţiilor fiziologice şi a 
comportamentului în condiţii de sănătate şi boală, a relaţiilor existente între starea de sănătate şi 
mediul fizic şi social. Specializarea îşi propune şi formarea de specialişti în îngrijirea mamei şi 
copilului, geriatrie şi îngrijirea vârstnicului, dietetică. De asemenea, specialiştii formaţi pentru 
asistenţa medicală generală vor avea cunoştinţele necesare şi experienţa pentru colaborarea optimă cu 
restul personalului medical. 

Specializarea a devenit de importanţă deosebită în contextul reformei din domeniul sanitar, 
fapt confirmat de altfel de cererea mare de specialişti în acest domeniu, atât în ţară, cât şi în străinătate. 

Prin planul de învăţământ, programele analitice şi obiectivele pe care şi le propune urmăreşte 
să asigure o pregătire profesională de bază în domeniul sănătăţii. Această misiune se reflectă în planul 
de învăţământ, astfel încât prin conţinutul lui să se realizeze compatibilitatea curriculară în conţinut cu 
alte facultăţi de profil din Uniunea Europeană. 

Domeniul de studiu Sănătate este reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene. 
Activităţile asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical se exercită în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei 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 (OAMGMAMR) şi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii, 
în colaborare cu OAMGMAMR. 

 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 îşi exercită profesia pe baza 
certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR, 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.  

Obiectivele specifice ale programului de studii Asistenţă medicală generală urmăresc 
dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii competenţelor profesionale, conţinute în unităţile de 
competenţă caracteristice ocupaţiei de asistent medical generalist.  

Astfel, se oferă studenţilor posibilitatea dobândirii următoarelor competenţe: furnizează 
îngrijiri de natură preventivă, curativă şi de recuperare, determină nevoile de îngrijire şi alege 
intervenţiile pentru furnizarea unor îngrijiri de calitate, acţionează pentru protejarea şi ameliorarea 
sănătăţii indivizilor şi grupurilor, desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul îngrijirilor de sănătate. 

Instruirea clinică a viitorilor asistenţi medicali se desfăşoară în spitale, în alte instituţii de 
sănătate inclusiv în serviciile de îngrijire medicală la domiciliu, sub îndrumarea  cadrelor medicale 
specializate. Pe baza cunoştinţelor şi a aptitudinilor dobândite viitorul asistent medical învaţă să 
planifice, să pună în practică şi să evalueze îngrijirile medicale generale din cadrul învăţământului 
clinic. Acest lucru se realizează în mijlocul unei echipe, în contact direct cu persoana bolnavă sau 
sănătoasă, ori cu o colectivitate. 
 


