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L E G E 
 

pentru modificarea  art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii  

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Articolul 1961 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, se  modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1961. – (1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare 

postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil 

clinic care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii 

superioare de asistent medical generalist sau moaşă se  încadrează în 

funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea 

gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării. 
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(2) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor 

alin. (1), următoarele: asistent medical generalist, asistent medical 

obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de 

ocrotire. 

(3) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, farmacie, medicină 

dentară, balneofizioterapie, încadraţi în sistemul public în baza 

diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de 

scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul 

acestora, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare 

absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data 

promovării. 

(4) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza 

diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de 

scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul 

acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor 

superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent 

medical principal corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu 

menţinerea gradaţiei avute la data promovării.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 19 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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