
EXPUNERE DE MOTIVE 

Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.112011 

Asigurarea calităţii resursei umane din Sănătate este un imperativ pentru România. 
Personalul medical bine pregătit, cu aptitudini individuale, cunoştinţe solide şi abilităţi 
interpersonale este premisa esenţială a unui act medical de calitate. In fapt, cea mai importantă 
resursă în domeniul sănătătii este resursa umană. 

Reforma- în domeniul sănătăţii implică şi educaţia/formarea medicală continuă, re- 
certificarea periodică şi dezvoltarea profesională pe tot parcursul vieţii a personahilui medical. 

Asistentul medical este placa turnantă a echipei medicale care îngrijeşte pacientul. Este 
adesea primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate şi de cele mai multe on persoana 
care relaţionează cel mai mult cu acesta pe perioada petrecută în unităţile sanitare. Dincolo însă 
de abilităţi de comunicare umană empatică, de înţelegerea contextului vulnerabil al persoanei 
umane în condiţii de boală, asistentul medical trebuie să aibă cunoştinţele medicale solide, 
consolidate şi înnoite permanent. Să fie capabIl să înţeleagă şi să preia indicaţiile medicului, să 
fie conectat perfect la toate etapele actului medical, să fie capabil de a absorbi cunoştinţe şi 
competenţe noi. Medicina se re"mnoieşte permanent, se schimbă paradigme periodic, apar noi 
modalităţi de investigare şi tratament. Este un domeniu care necesită bune abilităţi cognitive, 
capacitatea de a învăţa şi a deprinde competenţe rapid şi constant. 

La ora actuală nu este necesar bacalaureatul pentru ca un absolvent de liceu să se înscrie 
şi să urmeze cursurile şcolii postliceale sanitare. Considerăm că promovarea examenului de 
bacalaureat este un filtru esenţial pentru selecţia calităţii resursei medicale din domeniul sanitar. 

În concluzie, propunem introducerea obligativităţii deţinerii diplomei de bacalaureat de 
către absolvenţii de liceu care doresc sa se înscrie la şcolile sanitare postliceale. 

Iniţiatori, 

Senator USR Adrian Wiener 

Senator USR Viad-Tudor Alexandrescu 
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