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Anexa nr. 5 la Metodologie
Rezumatul descrierii unei calificări în cadrul
Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Titlul şi denumirea calificării:
Titlul obţinut: MOASE
Denumirea calificării:
MOASE

Autoritatea responsabilă pentru certificare
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE DIN CRAIOVA
Cadranul 2
Elemente de identificare a calificării:
Nivelul de studii:
Domeniul fundamental:
Domeniul de studii:
Programul de studii:
Numărul total de credite:

Codul calificării:
L30301001010

Calitatea semnatarului(lor)
calificării (diplomei)
Instituție publică de cercetare avansată şi
educație
Cadranul 3

LICENŢĂ
ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI
BIOMEDICALE
MEDICINĂ
MOASE
240

Rezumatul referenţialului calificării
Competenţe relevante obţinute:
Competenţe profesionale:
Acordarea de îngrijiri de sănătate in domeniul obstetricii normale si patologice,
protejarea și ameliorarea sănătății gravidelor
Identificarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a nevoilor de îngrijiri de
sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate , de natură preventivă, curativă și
de recuperare pentru femeile insarcinate.
Administrarea tratamentelor gravidelor conform prescripţiilor medicului de
specialitate obstetrica ginecologie
Elaborarea de programe și efectuarea de activităţi de profilaxie şi de educaţie
pentru sănătatea femeilor gravide
Desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate
Dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a ştiinţelor ce stau la baza
activităţii de moaşe, în special a obstetricii şi ginecologiei.
Dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii aprofundate a funcţiilor biologice, a
anatomiei şi fiziologiei din domeniul obstetricii şi nou-născutului, precum şi a
cunoştinţelor asupra relaţiilor dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social.
Dobândirea în timpul pregătirii a experienţei clinice adecvate, dobândite sub
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îndrumarea unui personal calificat în obstetrică, în instituţii acreditate.
Dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a deontologiei şi a
legislaţiei profesionale
Facilitarea acțiunilor pentru protejarea sănătății pentru gravidele cu risc
obstetrical crescut
Identifică factori de risc ai sănătăţii reproducerii umane corelând interacţiunea
dintre om şi mediul său fizic şi social
Intocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfășurată
Organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară
Desfășurarea de activități de educație în instituții de învățământ pentru pregătirea
viitoriloarelor moase
Competenţe transversale:
Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de
finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente
şi riscurilor aferente
Organizarea şi furnizarea de servicii de formare profesională (pentru moase
/personal auxiliar)
Participarea la protejarea mediului ambient
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, respectând şi
dezvoltând valorile şi etica profesională
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi
formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de
date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie
internaţională.
Iniţiativă şi spirit antreprenorial
Deschidere către învăţare pe tot parcursul vieţii
Planul de învăţământ (Anexa 1 la Fișa vizitei ARACIS)
Cadranul 5
Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/ certificatului*
Moase (222101)
Moase șefa (134201)

Cadranul 6
* Se vor menţiona inclusiv codurile, conform clasificării COR

Modalităţile de acces la calificare
Valabilitatea competenţelor acumulate este de 5 ani**
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Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical care nu exercită profesia o
perioadă mai mare de 5 ani, este obligat să solicite Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, reatestarea profesională,
conform articolului 18, Secţiunea a-3-a, Capitolul 1 din Ordonanţa de Urgenţă 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
O.A.M.G.M.A.M.R.
Cadranul 7
Condiţii de înscriere pentru certificare
Da
Nu
După un parcurs de formare cu statut de student
După un parcurs de formare continuă
X
Corelaţiile cu alte calificări
Accesul la calificarea prezentată: Diploma de bacalaureat.
Calificarea solicitată figurează ca cerință pentru înscrierea la
masterate şi doctorate în domeniul medicina. Modul de admitere la
studii: Examen de admitere. Există calificări similare la acelaşi
nivel.
Cadranul 8

Acorduri europene
sau internaţionale
Cadranul 9

Baza legală
Referinţe privind legea de înfiinţare a instituţiei şi HG privind structura instituţiei:
- HG 635/11,06,2008, publicata in MO 834/11,12,2008 art. 1, anexa1
Alte referinţe:
Cadranul 10

Alte informaţii
Statistici ale evoluţiei numărului de studenţi în domeniul calificării, în ultimii 3 ani:
- 81 studenţi în anul universitar 2014-2015;
- 72 studenţi în anul universitar 2015-2016.
- 69 studenţi în anul universitar 2016-2017;

Istoricul calificării***:

Cadranul 11

** Se va completa pentru calificările pentru care, prin acte normative, se impune o
reevaluare a competenţelor.
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*** Se vor face precizări, unde este cazul, la calificările corespondente acordate în
perioada premergătoare momentului aplicării prezentei Metodologii.

Rector,
___________________

Decan,
__________________________

Director Departament,
__________________________

Coordonator program studii,
__________________________

