
ROMÂNIA 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

ORDIN nr. A?/,.#£2015 

Pentru aprobar 

Având în 

exercitarea 'pro 

în temeii 
funcţionarea 
ministrul sănătă 

;a normelor precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a 
examenului de grad principal sesiunea 2015 

vedere referatul de aprobare al Direcţiei Resurse Umane, Juridic şi 
Contencios nrJ#./ hăZI/î&f$~ 

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.144/2008 privind 
esiei 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, 
aprobată cu modificări prin j^egea nr. 53/2014, 

dispoziţiilor Hotărârii guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi 
linisteruîui Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, 

ii emite prezentul 

O R D I N 

Art. 1 - Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad 
principal, sesiunea 2015, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 2 - Se apobă Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
grad principal, Sesiunea 2015, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 3 - Direcţia 
implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 4 - Prezenţi 

Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios şi celelalte instituţii 

Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

MINISTRU 

NICOLAE BĂNICIOIU 



ANEXA 1 

NORME DE ORGANIZARE Şi DESFĂŞURARE 

A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL 

Art. 1. 

(1) Prezent 

grad principal 

medicale/oficianţi 

•Ie norme reglementează organizarea şi desfăşurarea exa.menulu de 

pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, suiron 

medicali, laboranţi, laboranţi farmacie şi maseuri absolvenţi de iceu 

sanitar, 

recţi 

(2) în 

şi Asistenţilor 

(3) 

colaborare cu 

în continuare di 

judeţene. 

A r t 2. 

în organ 

direcţiile de sănăllate 

Bucureşti au următoarele 

a) Ministerul 

- managenjientul 

- elaborarea 

- aprobare;* 

- publicarep 

-Validarea 

- stabilirea 

CAPITOLUL 1 

Dispoziţii generale 

cupniîisul textului denumirea Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moadelor 

Mec icali din România se înlocuieşte cu OXM.G.M.A.M.R. 

Examenul de grad principal se organizează de către Ministerul Sănătăţ 

Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi â Municipiului Bucureşti,.denumite 

Iile de sănătate publică şi cu O.A.M.G.MAM.R, prin filialele 

zarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, Ministerul Sănă 

publică, O.A.M.G.M.A.M.R. şi filialele sale judeţene şi a Municip 

atribuţii: 

Sănătăţii asigură: 

examenului; 

normelor de organizare şi desfăşurare a examenului; 

tematicii şi bibliografiei pentru examen; 

anunţului de examen; 

rezultatelor finale ale examenului; 

sumei de participare la examen; 

- încasarea sumei de participare la examen. 

n 

sale-

aţii, 

ului 



agen entul 

elab ira 

-încheierea 

stabilite din sumele 

OAMGMAMR perjtru 

- semnare, 

b) Direcţii 

- desemna 

c) Ordinu 

din România asi 

- man 

- elaborare 

- întocmirea 

comisiei de 

examenului şi efe 

- verificare & 

la nivelul filialelor! 

care le transmite 

- achiziţiorj|are 

stabilit; 

- spaţiu! 

- activităţi 

poşta electronică 

şi comisiei de e 

- încheiere^ 

comisiei centrale 

organizarea şi de 

- încasarea 

examen pentru a 

-prezentai 

justificative pentr 

examenului de g 

- - achiziţi 

d) Filialei 

cu O.A.M.G.M.A.M.R,, a contractului de prestări servicii şi alocarea co 

de participare încasate, în vederea acoperii cheltuielilor nece^ajre 

desfăşurarea examenului, 

certificatelor de grad principal, 

s de sănătate publică asigură: 

ea reprezentantului DSP judeţene/mun. Bucureşti în comisia de exanlidn 

Asistenţilor Medicali Generalişti, R/loaşelor şi Asistenţilor Medic il 

iură: 

din punct de vedere a! exercitării profesiei; 

a tematicii şi bibliografiei pentru examen; 

documentelor necesare pentru plata comisiei centrale de exameh, a 

re a subiectelor, a colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea 

;tuarea acestor plăţi, în limita bugetului stabilit; 

cataloagelor şi proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocfaite 

locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. şi înaintate comisiei centrale de exarji^n 

.pre validare Ministerului Sănătăţii; 

a rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei, în limita bugekilui 

- înscriere i 

necesar 

rale 

felul 

pentru 

funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiecte 

2 de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin pcfşf: 

etc.) şi cheltuielile de protocol pe perioada funcţionării comisiei cen 

lalborare a subiectelor, în limita bugetului; 

contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la ni 

de examen, comisiei de elaborare a subiectelor şi colectivului 

ifaşurarea examenului; 

, de la Ministerul Sănătăţii, a cotei stabilite din suma de participa 

btivităţile desfăşurate de O.A.M.G.M.A.M.R.; 

3a, către Ministerul Sănătăţii, a decontului de cheltuieli şi a documenlejlo 

cheltuielile efectuate de O.A.M.G.M.A.M.R., ocazionate de desfăşur^ea 

ad principal. 

lonarea, tipărirea şi eliberarea certificatelor de grad principal, 

locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. asigură: 

candidaţilor; 

e 
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- logistica şji personalul necesar organizării şi desfăşurării examenului; 

- spaţiile necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local; 
i 

- achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării 

examenului, la nivţel local, în limita bugetului stabilit; 

- întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale, colectivelor 

pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita 

bugetului stabilit; j 

- comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală de examen; 

- încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul 

comisiilor locale şl colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului. 

Art. 3. - pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se 

constituie o comisie centrală de examen şi comisii de examen judeţene şi a municipiului 
I 

Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen, precum şi o comisie de 

elaborare a subiejctelor. 

Art. 4. I 

(1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape: 

a) verificarjea dosarelor de înscriere - etapă eliminatorie; 

b) susţinerea testului - grilă de verificare a cunoştinţejor. 

• (2) Pentru a fi declaraţi „Promovaţi" candidaţii trebuie să obţină la testul - grilă 

minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00. 

Art. 5. 

(1) Ministerul Sănătăţii publică anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală" 

cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal. 

(2) Anunţul de examen cuprinde: 

a) speciali ăţile la care se organizează examen de grad principal; 

b) documentele necesare înscrierii; 

c) datele cje desfăşurare a examenului, pe specialităţi; 

d) locul şi perioada de înscriere; 

e) cuanturhul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta. 
i 

(3) Tematjca şi bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialităţi, de către 

reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai O.A.M.G.M.A.M.R., se aprobă de către 

conducerea Ministerului Sănătăţii şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data 

începerii examenului pe site-uriie www.ms.ro si www.oamr.ro. 

http://www.ms.ro
http://www.oamr.ro


(4) Suma de 

este utilizată penrju 

condiţiile legii. 

participare la examen este stabilită prin ordin al ministrului sănătă 

acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenuiu 

a nominală a comisiei centrale de examen se aprobă de qătre 

icterului Sănătăţii, cu cel puţin 30 de zile înainte-de data începem 

Art. 6. 

(1) Component 

conducerea Min 

examenului. 

(2) Comisia centrală de examen este formată din: 

a) preşedinte 

Contencios din 

b) vice 

- as 

- un 

c) membri: 

- 3 

- 2 r 

d) secretar 

e) observa 

de sector de actK 

(3) După 

centrală de 

destinate special, 

preşedintele corn 

Art. 7. 

dijrectorul general adjunct al Direcţiei Generale Resurse Umane, Jurid 

nisterul Sănătăţii; 

preşledinţi: 

istentul şef din Ministerul Sănătăţii; 

vicepreşedinte al O.A.M.G.M.A.M.R.; 

examen 

preşedinţii 'filialei 

comisiei centrale 

(2) Gomisi 

a) preşedirfte 

CAPITOLUL îl 

Organizarea examenului de grad principal 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii; 

sprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R,; 

1 reprezentant ai O.A.M.G.M.A.M.R.; 

.or: câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel 

itate, conform legii. 

constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, corhisia 

şi desfăşoară activitatea la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. în începeri 

dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilită de 

siei centrale de examen împreună cu preşedintele OAM.G.MAM.F! . 

li şi 

'n 

ic şi 

(l)Componenţa nominală a comisiilor locale de examen se aprobă de dătre 

3r locale ale O.A.M.G.M.A.M.R şi se avizează de către preşedintele 

de examen, cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii examenului 

le1 locale de examen au, fiecare în parte, următoarea componenţă: 



- preşedintele filialei focale a O.A.M.G.M.A.M.R. sau persoana desemnat; 

acesta; 

b) vicepreşedinte: 

directorul executh 

c) membri:! 

- 3 

i reprezentant al direcţiei de sănătate publică, desemnat de cptfe 

al direcţiei; 

care unul va fi directorul de îngrijiri sau un asistent şef de unitate; 

- 1 - 2 reprezentanţi ai filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R.; 

d) secretari un reprezentant al filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R.; 

e) observa or: câte un reprezentant al filialelor judeţene/municipiului Bucureşti al 

organizaţiilor sind cale reprezentative la nivel de sector de activitate, conform legii, 

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comhi le 

i îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite $Q 

;iei locale. 

locale de exame 

preşedintele corn 

Art. 8. 

(1) Preşed 

formată din 2 - 3 

de răspuns şi grils 

din comisia de ela 

că au soţ/soţie S E 

(2) La nunţ 

anexei nr, 1 la pr 

Art.'10 . 

5 asistenţi medicali principali (în funcţie de numărul candidaţilor), 

ele 

cin 

ntele comisiei centrale de examen stabileşte componenţa comisie 

elaborare a subiectelor cu 7 zile înainte de data elaborării testelor-grilă. Aceasta \ 

pecialişti pentru fiecare specialitate, care vor elabora testul - grilă, şr 

de corectură. 

(2) Programul de lucru şi atribuţiile comisiei de elaborare a subiectelor sunt statjilte 

de preşedintele comisiei centrale de examen. 

(3) Comisie de elaborare a subiectelor îşi desfăşoară activitatea în încăperi dest i^ te 

special, stabilite d|e către preşedintele comisiei centrale de examen. 

Art. 9. 

(1) Nu pot f^ce parte din comisia centrală de examen, comisiile locale de examdn şi 

Dorare a subiectelor, cei care declară ori despre care sunt informaţii qerte 

j rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor, 

irea în comisia centrală, în comisiile locale de examen şi în comisia 

elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, con 

zentele norme. 

f?reşedintj ile comisiei centrale şi preşedinţii comisiilor locale de examen, în fure [ie 

dŞ.•numărul de vcandidaţi şi de specialităţi, stabilesc şi alte colective pentru organizarea 

desfăşura rea :exi menului de grad principal. Acestea au în atribuţii asigurarea securjitşţii 
5 

de 

fi 

la 

ie 

m 

Şi 



desfăşurării examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum şi alte activităţi 

necesare bunei desfăşurări a examenului, 

Art 11. 

(1) Membri comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de 

elaborare a subiectelor şi colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, 

poartă întreaga .răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, 

asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale 

pentru aceştia, se 

(2) Membrii 

duritatea testelor - grilă elaborate, 

comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de 

elaborare a subiectelor şi colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care 

se abat de la respectarea prezentelor norme sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna 

organizare şi destăşurare a examenului, divulgă conţinutul testului - grilă, încalcă regulile 

de evaluare a candidaţilor, sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, 

potrivii reglementărilor în vigoare. In aceste situaţii, preşedintele comisiei centrale de 

examen dispune ncetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care Ie au aceste persoane. 

(3) Persoaiele care fac parte din comisiile şi colectivele prevăzute la alin. (1) 

semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2 la prezentele norme. 

A r t 12. 

Atribuţiile comisiei centrale de examen sunt: 

a) analizarea componenţei comisiilor locale de examen şi aprobarea acestora de 

către preşedintele comisiei, în termenul prevăzut.de prezentele norme; 

b) nominalizarea comisiei de elaborare a subiectelor şi coordonarea activităţii 

acesteia; 

c) stabilirea colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, la nivelul 

comisiei centrale; 

d) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru păstrarea în condiţii de 

securitate a testelor - grilă, grilelor de răspuns, grilelor de corectură şi respectarea 

instrucţiunilor de desfăşurare a testului - grilă; 

e) instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen privind modul de organizare şi 

desfăşurare a examenului; 

f) .coordonarea activităţii de întocmire a documentelor de lucru, necesare pentru 

deruiafeâ operativă a testului - grilă şi pentru desfăşurarea şi finalizarea examenului; 



srea 

irea 

rea 

g) elaborarea 

h) soluţion 

apar la nivelul 

ziua de desfăşura 

i) analiza 

examen. 

Art. 13. 

Atribuţiile 

a) mediatizarea 

organizare şi desfjă 

b) preluareş 

de înscriere; 

c) stabilirec 

comisiei locale; 

d) întocmi 

e) instruire^ 

examenului; 

f) organizarea 

g) elaborarea 

pentru finalizarea 

h) stabili 

desfăşoară examen 

securitate, a 

de examen; 

i) înaintare^ 

j) informa 

eventualelor nere|gul 

principal, precum 

k) informar 

privind modul cunti 

instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a testului - grilă; 

operativă a eventualelor probleme administrative şi organizatoric^ ce 

corhîsîilor locale de examen în perioada premergătoare examenului sap in 

e a testului grilă; 

şl soluţionarea eventualelor contestaţii depuse la comisiile locale de 

ilire a 

comisiei locale de examen sunt: 

pe plan local a datei, locului de susţinere, precum şi a modulu 

şurare a examenului de grad principal; 

dosarelor de înscriere ale candidaţilor şi verificarea respectării condi 

colectivului pentru desfăşurarea examenului în bune condiţii, la m\elul 

listelor cu candidaţii al căror dosar a fost declarat „Admis"; 

candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşuram 

de 

iilor 

şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii testului - grilă; 

documentelor necesare pentru derularea operativă a testului - gri 

examenului, conform precizărilor comisiei centrale de examen; 

colectivelor care asigură supravegherea încăperilor în care 

ul şi condiţiilor optime pentru multiplicarea şi transportul în condiţi 

a şi 

se 

de 

docimentelor de examen primite de la comisia centrală de examen în sălile 

contestaţiilor către comisia centrală de examen, pentru soluţionare; 

r|ea operativă a preşedintelui comisiei centrale de examen asdipra 

i apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad 

şi măsurile luate în aceste situaţii; 

a comisiei centrale de examen, imediat după finalizarea testului - grilă, 

s-a desfăşurat proba. 
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CAPITOLUL III 

înscrierea candidaţilor 

e o 

Art. 14. 

0 ) La 

cumulativ următo 

a) sunt abkolvenţ 

următoarele categorii 

-Ş c >ală 

dreptul 

asis entii 

i ne 

- co 

- fac 

b) îndeplir 

specialitatea însc 

c) au 

generalişti şi 

radiologie-imagis 

acumulat o vechi 

aceste specialităl 

specializare finali 

completările ulter 

d) au achitat 

(2) în con 

susţinerea famili 

concediului pent 

cazul copilului c 

specialitate şi se 

Art. 15. 

(1) La 

documente: 

a) cererea 

. b) copia ac 

c) copia 

prevăzute la art. 

r j 

in 

menul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinjesc 

rele criterii: 

i cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia 

ii de instituţii de învăţământ: 

postliceală sanitară; 

- licelu sanitar; 

^giu medical universitar; 

Itate de asistenţă medicaiă/moaşe; 

3sc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime 

isă pe diplomă/certificat de absolvire; 

să se înscrie la examenul de grad principal asistenţii med 

ii medicali de pediatrie care şi-au desfăşurat activitatea în servici 

că medicală, laborator, balneo-fizioterapie, nutriţie şi dietetică care 

de peste 5 ani în aceste servicii şi au obţinut un titlu de calîficar 

prin absolvirea cursurilor unor unităţi de învăţământ sau ai cursurilo 

ate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificări 

oare; 

suma de participare la examen, 

ormitate cu prevederile art. 18 alin. (7) din OUG NR. 148/2005 pri 

i în vederea creşterii copilului, modificată şi completată, peri 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 a 

handicap constituie vechime, în muncă şi în serviciu, precum 

bre în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acesteia 

tns riere, candidatul depune un dosar cu şină, care conţine următo. 

in 

clăii 

de 

au 

în 

tie 

Şi 

/ i id 

calfa 

£1 

rele 

de înscriere cu datele de contact; 

.ului de identitate; 

iplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din institut 

4 alin. (1) fit, a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în orig rial. 



urmând ca.persoaVia care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul" 

pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar; 

d) copia atestatului de echivalare, după caz; 

e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la 

examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, 

indiferent de niveliîil acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, 

sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă 

exercitarea legală 

f) adeverin 

a profesiei în alt stat; 

a de vechime, din care să reiasă vechimea acumulată de absolvenţii 

cursurilor de specializare prevăzuţi la art. 14.litera c; 
i 

• g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz; 

h) dovada j&lăţii sumei de participare la examen. 

(2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului 
i 

cu iniţiala tatălui,!numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la 

examen, număruljde telefon al candidatului. 

Art. 16. | 

(1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R., 
I 

în termenul stabilijt prin publicaţia de examen. 
(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, 

i 

analizează acteleldepuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis" sau „Respins ". 

(3) Lista candidaţilor declaraţi „Admis" la înscriere se afişează ta sediul filialelor 

locale- ale O.A.M.&.M.AM.R. 

(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 

de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 

48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. 

(5) Suma de participare la examen se restituie în următoarele situaţii: 

- candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea 

examenului; 

- candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins". 

(6) Suma i e participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data 

solicitării. [ 

(7) Solicitarea de restituire a sumei de participare la examen se depune în termen 

de -30.de zile-de' la data încheierii examenului, la filialele judeţene/mun. Bucureşti ale 

OAJvî.G.MA-M.R. \ 

http://-30.de


Art. 17. 

Listele candidaţilor 

Bucureşti, se tran 

declaraţi admişi la înscriere în fiecare judeţ şi în municipiul 

mit comisiei centrale de examen în format electronic, 

Art. 18. 

(1) Comis 

centrale de exame n elaborează testul - grilă pentru fiecare specialitate. 

(2) Testul -

(3) Fiecare 

corect. 

(4) Fiecare 

Art . 19. 

(1) Comisia de 

a grilei de corectu 

sediul O.A.M.G.M 

(2) Testul -

începerea probei, 

păstrarea testelor 

CAPITOLUL IV 

Organizarea şi desfăşurarea testului - grilă 

a de elaborare, a subiectelor stabilită de către preşedintele comisiei 

grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 2 ore. 

întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns 4ste 

răspuns corect este notat cu un punct. 

elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului - grilă ş i ' 

'ă cu cel mult trei zile calendaristice înainte de începerea examenului, Ia 

A.M.R. 

grilă, grila de răspuns şi grila de corectură se predau comisiei centrale 

de examen în forn at electronic şi pe hârtie şi sunt păstrate în condiţii de securitate în loqaţia 

stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijloci al 

persoanelor nominalizate de către acesta. 

(3) Testul - grilă şi grila de răspuns se vor transmite comisiilor locale de exameh 

ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei loqaie, 

cu 2 ore înainte du începerea examenului, conform instrucţiunilor comisiei centrale. Pehtru 

comisiile locale urde numărul candidaţilor înscrişi este mare iar multiplicarea testelor — ^rilă 

şi a grilelor de răî puns nu se poate efectua în 2 ore, cu aprobarea preşedintelui comisiei 

centrale de examen testul - grilă şi grila de răspuns se transmit cu 24 de ore înainte^ de 

în această situaţie, preşedinţii comisiilor locale asigură multiplicare^ şi 

- grilă în condiţiile stabilite la alin. (5). 

(4) Grila dc-i corectură se va transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte 

de finalizarea probei, 

. (5)"Testul - grilă şi grila de răspuns se multiplică de către persoanele nominalizate 

de preşedintele c ip is ie i locale, în condiţii de securitate, în spaţii stabilite de preşedirjtele 

comisiei locale de ;examen sau/şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub 

io 



rezer/a 

controlul nemijloci 

în parte, într-un 

asigură şi o 

(6) Grila d 

grilă de corectură! 

(7) După rrj 

a) un pil 

asistent medica 

b) un plicj 

generalist; 

• c) un plic 

specialităţi; 

d) un plic s| 

(8) 

multiplicare sau 

de preşedintele 

Art. 20. 

Exigenţe ci 

: al persoanelor nominalizate de către acesta, pentru fiecare speciali 

ifiumăr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi, la care] se 

de 10% pentru testul - grilă, respectiv 20% pentru grila de răspuns, 

corectură se multiplică într-un număr de exemplare care să asiguiţe 

la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specialitate, 

uitiplicare, comisia locală de examen face plicuri/pachete care conţin 

c/jjjachet sigilat cu testele - grilă şi grilele de răspuns pentru specialitatea 

generalist; 

sigilat cu grilele de corectură pentru specialitatea asistent mecjicfa 

>achet sigilat cu testele - grilă şi grilele de răspuns pentru cele 

gilat cu grilele de corectură pentru celelalte specialităţi; 

pachetele/plicurile cu documentele de examen se transportă de la locu 

păstrare în sălile de examen de către-reprezentantul împuternicii în s 

misiei locale, în condiţii de siguranţă. 

d'n 

a) conţinutju 

b) 
examen; 

• c) să acoppre 

d) să poats 

A r t 21. 

(1) Sălile c 

comisiei locale de 

(2) Pentru 

comisiei locale de 
I 

se un supraveghetor 

candidaţilor poate 

Art. 22. 

•:•. a) afişeazş 

tabelul nbminal 

alfabetică; 

privire la formularea întrebărilor. 

I să fie clar exprimat; 

formulata să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pen 

o arie cât mai extinsa a tematicii şi bibliografiei pentru examen; 

fi rezolvate în timpul stabilit. 

; examen în care se desfăşoară testul - grilă sunt stabilite de preşedintele 

examen, în funcţie de capacitatea acestora şi numărul de candidaţi, 

lecare sală de examen în care se desfăşoară testul - grilă, preşedirhtcble 

examen stabileşte un responsabil de sală şi supraveghetorii, asigura ulu-

a 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea 

fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după ca 

te 

rJe 

is 

Responsabilul de sală are următoarele atribuţii: 

la intrarea în sala de examen, în preziua examenului până la ora 1 

candidaţii repartizaţi să susţină testul - grilă în sala respectivă, în ord 

n 

ru 

po, 

ne 



b) verifică kala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe 

candidaţi în rezolvarea testului - grilă; 

c) stabileşte locul fiecărui candidat, îh funcţie de numărul curent din tabelul nominal; 

d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de 

evidenţă; ; 

e) distribuie candidaţilor, Ia ora stabilită pentru începerea probei, câte un test - grilă 

şi o grilă de răspuns; 

f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe 
i 

grila de răspuns, ş datelor de identificare ale acestora, până la începerea probei; 

g) verifică Existenţa unor semne distinctive pe testele - griiă şi grilele de răspuns, 

luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare 

„Anulat", cu semjnătu'ra proprie, şi asigură un nou test - grilă sau grilă de răspuns 

candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f); 

la fel se procedeapă şi în cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie grila de răspuns, 

fără să depăşească timpul afectat probei; 

h) înscrie pje grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen „Retras"; cei 

care, din orice mdtiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei, predau 

şi testul - grilă; j 

i) întocmeşte proces verbal în cazul în care au Ioc evenimente deosebite, document 

semnat şi de supiaveghetori şi de 3 candidaţi din sala respectivă; 

j) preia de a candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns; 

k) verifică răspunsurile din grilade răspuns şi notează pe acestea punctajul obţinut; 

I) după terjminarea probei şi evaluarea grilelor de răspuns, ambalează în plicuri 

separate grilele de răspuns corectate, grilele cu menţiunea „Retras" şi, împreună, grilele 

nefolosite şi cele cu menţiunea „Anulat"; pe fiecare plic se menţionează sala, numărul de 

candidaţi şi numărul de grile; 

m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe 

bază de semnăttră, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile 

prevăzute ia lit. I I documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în 

formulare, catalogul cu rezultatele obţinute ia testul grilă şi, unde este cazul, procesul verbal 

prevăzut la lit. i). j 
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Art 23. 

în timpul desfăşurării testului - grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu 

rezolvă întrebări, n j dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sala a 

altor persoane, în ifara membrilor comisiei locale de examen. 

Art. 24. 

(1) în ziua examenului responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în s 

8.00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi cataiojgul 

a respectivă. 

ţii au acces în sălile de susţinere a testului - grilă între orele. 08.30) 

de examen Ia ora C 

candidaţilor din sa 

(2) Candids 

0.8.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului 

identitate (B.I., C.l 

(3) Candida 

între doi candidaţi 

sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.-

ii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel în|cât 

să rămână cel puţin un loc liber. 

(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen.în momentul distribuirii testelbr -

grilă şi a grilelor dţs răspuns pierd dreptul de participare ia examen. 

(5) în prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de săli citesc instrucţiunile privjind 

modul de desfăşuiare a testului - grilă. 

(6) în sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui 

fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de 

comunicare. Cancidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se 

consemnează în procesul verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei localej de 

examen. 

Art 25. 

Pachetele Conţinând testele * grilă şi grilele de răspuns se deschid la ora 09.3C 

"esponsabililor de săli, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din 

re responsabil de sală preia, sub semnătură, testele - grilă şi grilele 

prezenţa tuturor 

respectivă. Fiecar 

răspuns. 

Art. 26. 

(1) în ziua jie examen !a ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test - grilă 

grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns. 

(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila 

}\ prenumele cu iniţiala tatălui, specialitatea, seria şi numărul actulu 

din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere 

şi de':-finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată 

vizibil. 
13 

răspuns (numele-

idenfftate) cu cele 

Ş' 
de 

, in 

$ala 

de 

şi o 

de 

de 

la loc 



(3) Din momentul primirii testelor - grilă şi grilelor de răspuns, candidaţii nu pot pă 

completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candiip 

ijcuri sau stilouri de culoare albastră, care vor fi puse Ia dipoziţie de 

altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată s^rfin 

W 
re 

sala de examen cfecât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pehtiru 

necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de itn 

supraveghetor, ia[- timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candi^ţ i i 

respectivi. 

(4) Pentru] 

folosesc numai pj 

organizatori. Oricj 

distinctiv. ! 

(5) Pe fiecj 

locale de examerl 

Art. 27. | 

După expir; rea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază Be 

de răspuns şî aşteaptă în sală corectarea grilei de răspuns. Testul - ijrflă 

a candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala pe 

Î 30 de minute de examen. 

are grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele corn 

aplică ştampila instituţiei organizatoare şi semnează. 

semnătură, grilei* 

rămâne în poses 

examen în prime 

Art. 28. 

(1) în ziua 

(3) Se sup 

au răspunsuri co 

(4) Punct; 

răspuns corect. F 

pen 

de examen, după ora 11.30, secretarul comisiei locale de examen 

persoana deserHhată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile 

examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură. 

(2) Plicul c j grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit 

susţinerea testului - grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns. 

Art . 29. ' 

(1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu aju 

grilei de corecturj, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, 

(2) Răspurjsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu. 

apune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările 

ecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct, 

jul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilcjr 

unctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10. 

(5) Pe fiedare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semneaz|a 

candidat şi-de cisi 2 candidaţi care au asistat la corectare. Candidatul semnează 

catalogul probei iin'sala respectivă. 

rs st 

sei 

sau 

ie 

ru 

orul 

are 

cu 

de 

în 

i 
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(6) După firjalizarea procesului de corectare a grilelor de răspuns, responsabilul de 

sală, în prezenţa l nul supraveghetor şi a 2 candidaţi, ambalează şi sigilează toate grilele 

de răspuns şi cata ogul probei într-un plic. 

Art 30. 

(1) Candida ;ii pot să conteste rezultatul testului - grilă în termen de 24 de ore de la 

data comunicării punctajului obţinut, Contestaţia se soluţionează de comisia locală de 

examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. 

Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale de examen 

şi se soluţionează în termen de 48 de ore. 

(2) După soluţionarea contestaţiilor, la sediul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R, 

se afişează, pe specialităţi, în ordine alfabetică, tabelele nominale cu rezultatele finale 

obţinuie de candicaţii în cadrul examenului de grad principal. 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

Art 31, 

(1) După fnaîizarea examenului de grad principal, corhisia locală de examen 

întocmeşte „Procesul verbal privind examenul de grad principal desfăşurat in perioada 

, judeţul/municipiu! Bucureşti, conform anexei nr, 3 la prezentele 

norme. 

(2) In termen de 5 zile de la data finalizării examenului, comisiile locale de examen 

trimit comisiei centrale de examen, prin poştă/curier şi în format electronic, procesul verbal 

prevăzut la alin. (1) şi tabelele nominale, pe specialităţi, cu rezultatele finale obţinute de 

candidaţi. 

Art. 32, 

(1) Ministenl Sănătăţii, prin O.A.M.G.M.A.M.R., eliberează absolvenţilor examenului 

de grad principal .Certificat de grad principal", întocmit conform anexei nr. 4 la prezentele 

norme. 

(2) Certificştui de grad principal se eliberează în termen de 6 luni de la data finalizării 

examenului de grîd principal. 

Art. 33. 

(1) Formu arele certificatelor de grad principal sunt procurate de O.A.M.G.M.A.M.R. 

15 



în conformitate cu 

Art 34. 

Dosarele 

(2) întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de grad principal se fac 

prevederile metodologiei O.A.M.G.M.A.M.R. 

de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi 

documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principa 

păstrează în arhiv;i O.A.M.G.M.A.M.R. şi a filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. 

toate 

Art. 35. 

Anexele nr 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme. 

se 

16 



Subsemna 

C.l./B.l. sr nr 

declar pe propria 

inclusiv în rându 

(semnătura 

il/a 

ANEXA 
la norme 

NR 

DECLARAŢIE DE INTERESE 

(numele şi prenumele} 

membru al 
(se trece comisia centrală/locală d& examen sau colectivul de specialist) 

răspundere că am/nu am şoţ/soţie sau rude ori afini până la gradu 

candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiuh&a 

(data) 

V 

17 



ANEXA NR. 2 
la norme 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE 

Subsemna 

C.l./B.l. sr 

confidenţialitatea 

ul/a 
(numele şi prenumele) 

nr , declar pe propria răspundere că voi păstra 

asupra întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi asupra datelor, 

documentelor şi informaţiilor care contribuie !a organizarea şi desfăşurarea examenului de 

grad principal, sesiunea , cu excepţia celor date publicităţii. 

Voi trata orice 

drept secret şi co 

document care conţine subiectele de examen şi la care am acces 

îfidenţial şi nu îi voi transmite unei terţe părţi. 

Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând 

prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei. 

(semnături) (data) 

18 



MINISTERUL 
Comisia ju 

SĂNĂTĂŢII 
deţear|iă/municipală de examen 

I. DATE STATISTICE 

- numărul da 
- numărul c 
- candidaţii 

respingerii; 
- numărul 
- punctajul 

ANEXA NR. $ 
la norme 

(se (rece jut eţul/Bucureşti) 

PROCES VERBAL 
privind examenul de grad principal desfăşurat în sesiunea 

judeţul/municipiul Bucureşti 

ndidaţilor înscrişi în examen, total şi pe speciali 
andidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi; 
ai căror dosar de înscriere a fost declarat „Respins", precum şi mo 

da ndidaţilor declaraţi „Promovaţi" şi „Nepromovaţi", pe specialităţi; 
naxim şi minim obţinut la testul - grilă; 

II. REZULTATE OBŢINUTE 

- aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen; 
- numărul rssponsabililorde săli şi a supraveghetorilor; 
- incidente^abateri de la norme apărute pe timpul desfăşurării examenului şi m 

de soluţionare; 
- contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare; 
- apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor; 

•- modul cum a fost asigurată paza şi securitatea documentelor de examen. 

PROPUNERI III. 

DESFĂŞURARE 

COMISIA v 

PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA MODULUI DE ORGANIZAREf 
A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL 

UDEŢEANĂ/MUNICIPALĂ DE EXAMEN 

(se trece funcţ a şi persoana din cadrul comisiei 

(se trece judeţul/Bucureşti) 

(semnătura) 

ivu! 

)dul 

Şl 
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ANEXA NR, 4 
la norme 

(O 
R O M Â N I A 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Seria nr. 

TS 

C E R T I F I C A T 
DE GRAD PRINCIPAL 

Domnul/Dej 

născut/ă în anul. 

în. localitatea 

de profesie 

în specialitatea 

in sesiunea 

Prezentul 
vigoare. 

•Nn. 

/ - Data. eliberă 
'» . 1) -Se-compl 

amna 
., luna ziua 

, judeţul 

., a promm 

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL. 

, cu nota 

Certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile lega 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 

L S . 

'eăză numărul curant din registrul ds evidenţă a formularelor actelor de studii 

20 
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; Anexa 2 
i 
i 

CALENDAR.'PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI 

I 
! DE GRAD PRINCIPAL 

SESIUNEA 2015 

Perioada Activi ta tea Atribuţii/Responsabil Art.N 
28.08,2015 Publica 

bibliogr 
•ea, pe specializări, a tematicii şi 
afiei pentru examen 

Ministerul Sănătăţii Art5 
C3) 

18.09.2015 Publicafea, anunţului de examen în 
săptămânalul "Viaţa Medicală" 

Ministerul Sănătăţii Art.5 
(1) 

18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a 
comisieji centrale de examen 

Ministerul Sănătăţii Art. 
ern 

01.10.2015 N om ins 
de exan 

lizarea componenţei Comisiilor locale 
len 

Preşedintele filialei 
OAMGMAMR 

Art. 7 

m 
01.10.2015 Avizare 

preşedi 
a comisiilor locale de examen de către 
iţele comisiei centrale de examen 

Preşedintele Comisiei Centrale 
de Examen 
fDir. Gen. Adj-DGRUfC-MS) 

Art. 7 

(1) 

02.10,2015 Instruit 
examen 

ea preşedinţilor comisiilor locale de Comisia centrală de examen Art. 12 
fel 

05-22.10.2015 Perioadja de înscriere Comisia locală de examen - la 
sediul filialelor OAMGMAMR 

Art. 16 
f i i 

23-28.10.2015 

Studier 
stabilir 
- afişar 
"Admis 
-primir 

sa dosarelor, validarea acestora, 
;a rezultatului "Admis" sau "Respins" 
;a listei candidaţilor declaraţi 
r 

?a contestaţiilor dosarelor 

Comisia locală de examen - la 
sediul filialelor OAMGMAMR 

Art. 16 
[2,3,4) 

26.10.2015 Elabor; 
medica 

rea testelor-grilă pentru asistenţii 
i generalişti 

Comisia de elaborare a 
subiectelor 

Art. 19 
rn 

27.10.2015 Elabors 
de cane 

rea testelor-grilă pentru alte categorii 
idaţi 

Comisia de elaborare a 
subiectelor 

Art. 19 
(1) 

29.10.2015 Primire 
şi a gril 
Susţine 
sen erai 

atesteîor-grilă, a grilelor de răspuns 
2Îor de corectură. 
rea testului-grilă - asistenţii medicali 
işti (orelelO.00-12.00) 

Comisia locală de examen 
Art. 19 
(3) 

29-30.10.2015 Primire 
grilă pe 

a contestaţiilor rezultatului testului-
ntru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen 

Art. 3C 

fl) 
30,10.2015 Primirea testelor-grîlă, a grilelor de răspuns 

şi a griljelor de corectură. 
Susţinerea testului-grilă - alte categorii de 
candidaţi (orelelO.00-12.00) 

Comisia locala de examen 
Art. 19 
[3] 

30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-
grilă pqntru alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen 

Art 30 
fl) 

01,11.2015 Soluţio 
testulu 
genera 

narea contestaţiilor rezultatului 
-grilă pentru asistenţi medicali 
işti 

Comisia locală de examen 
Art 30 
Cl) 

02.11,2015 , '.Sâluţip 
testulu 

Ţfarea contestaţiilor rezultatului 
?gr>3,ă alte categorii de candidaţi 

Comisia locală de examen Art. 30 
fl] 

01-02.11.2015 AŞlI'rŞ a r e s t a t e l o r Comisia locală de examen - la 
sediul filialelor OAMGMAMR 

Art. 30 

(2) 

"r' 



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA GENERALĂ 

JURIDIC Şl CONT 

.Qs> 

asiste it 
Potrivit 

profesiei de 
medical, precum 
Generalişti, Moaşei 
Legea nr, 53/2014 
acordă grade 
colaborare* cu O'rd 
din România. 

Gradul pr 
asistenţii medicali 
naţional de Mini 
Generalişti, 

RESURSE UMANE, 

NCIOS S E APROBA 

MINISTRU 

NICOLAELBĂNICIOIU 

REFERAT 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.144/2008 privind exercitarea 
medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

şl organizarea şi funcţionarea Ordinului- Asistenţilor Medicali 
or şi Asistenţilor Medicali din România aprobată cu modificări prin 
asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali li se 

procesionale în baza normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii în 
inul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

ncipal se obţine de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi 
prin promovarea examenului de grad principal organizat la nivel 

sterul Sănătăţii în colaborare cu Ordinul -Asistenţilor Medicali 
Moaşqior şi Asistenţilor Medicali din România. 

Pentru 
Sănătăţii în 
Asistenţilor Mediclal 
acestui examen, 
de grad principal 

organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, Ministerul 
colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali -Generalişti, Moaşelor şi 

din România, elaborează normele de organizare şi desfăşurare a 
precum şi calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului 
sesiunea 2015. 

Propunem să se aprobe 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

CHIVU MARILENA vA^ 



ROMÂNIA 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DlfcECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE, JURIDIC Şl CONTENCIOS 
SERVICIUL DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE: 

Nr, VIMD/28007/2 î.04,2015 

Către, 

Ordinul Asistlnţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româr 

Vă transm 
organizare şi 
ministru privind 
pentru participarea 
şi asistenţi 

tem alăturat proiectul de Ordin de ministru, privind aprobarea normele 
desfăşurare a examenului de grâ :d'principal,, precum şi .proiectul de Ordh 

ilirea cuantumului sumei.de partlqipare şi modalitatea de plată a ace:> 
la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, tpf^şe 

medicinii sesiunea 2015, pentru punct de vedere. 

s abili 

DIRECTOR G 

CHIVL 

Str. Cristian Popişteanu nr.1-3, cod 010024, Bucureşti, ROMÂNIA 
Tel. (4021)3072598; Fax {4021)3072601 

e-mail: dirru@ms.ro 

ENERAL ADJUNCT 

MARIL! 

CONSILII 

CATIA MURtfESCU 

Ic 

de 
de 
eia 

http://sumei.de
mailto:dirru@ms.ro


ORDINUl ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI 

MOAŞELDR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI 

DIN ROrVÂNIA 

Tel: 021-224,00.55 

ToJ+tax: 021-22<I.O0.25/75 

e-mail: setreiarial^oumr.ro 

Website: www.oamr . fo 

Către, 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE; JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

Doamnei Director General Adjunct, Marilena CHIVU 

Urmare a so 
acordul nostru 
organizare şi 
Ordin de ministru 
platia a acesteia 
medicali generalişti, 

iritării dumneavoastră nr. 28007 din 28.04.2015, vă comunicăm 
pentjru proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea normelor de 

desfăşurare a examenului de grad principal, precum şi pentru proiectul de 
privind stabilirea cuantumului sumei de participare şi modalitatea de 

peitru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii 
noaşe şi asistenţi medicali sesiunea 2015. 

Cu stimă, 

Preşedinte 
Mirce.a'.Timofte n 

fl 

http://www.oamr.fo


MINISTERUL SĂr-

DIRECŢIA GENERALA 

Şl CONTENCIOS 

Nr. ; . " 
7 A ' o ş : 

ĂTĂŢII 

RESURSE UMANE, JURIDIC 

S E APROBA 

MINISTRU 

NICOLAI^&ANICIQIL) 

REFERAT 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, a prdfesiei'cle 'Jrîj&^şîi^f^â-prbfeâîeî_ d6 asistent 

organizarea şi.funcţionarea Ordinului"*^sfe'njlf#IWe*dI'Câll Generalişti, 
Mpaşşlorşi Asiste nţMdr "Medicali din România şi ^.Ho^^\^^\^0rrint._ 144/2010 
privind Organizară ^ • • fu^ fonărea Ministerului Sănâtafii', cu mâdlficariie şi completările 
ulterioare, ti/lînisfexi! Sănătăţii împreună cu Ordinul"->şl̂ ^̂ ţ̂ r̂ î̂ĝ ĵ -_̂ fĉ ânĉ ~̂ â_li > C3 r̂i«&râLliş-'ti. 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Direcţiile tfe Şăiatafe Pub.iică Judeţene 
şi a Municipiului B' 
Ordinului Asistent 

jcureşti precum şi cu filialele judeţene şi a Municipiului Bucureşti ale 
lor Medicali Generalişti, Moâşelorşi Asrştenţijor MedickIi>din România, 

organizează.exarnjenul de §rad. principal pentru ăsiste^fi'rn^ca'li'gferîfera'llşti, rnoa^e şi 
asistenţi medicali., 

In acest 
de participare la 
acesteia, precum 
desfăşurarea 
veniturile-proprii;c 

sens , a fost elaborat proiectul de ordin anexat privind cuantumul sumei 
sxamen -in valoare de 120 lei /participant, modalitatea de plată a 

stabilirea categoriilor de .cheltuieli ocazionate de organizarea şi 
ex^atlnenului de grad principal sesiunea Z0ţ5 câte pot fi decontate din 

gestionate de Ministerul Sănătăţii cu această cjâştinaţie. . 

Propunem iă se aprobe. 

DIRECTOR GENEgApjADJUNCT 

MARILETCACHIVU 



ROMÂNIA 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE, JURIDIC Şl CONTENCIOS 
SERVICIUL DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE 

Str. Cristian Popişteanu nr.1-3, cod 010024, Bucureşti, ROMÂNIA 
Tel. (4021)3072598; Fax (4021)3072601 

e-mall: dirru@ms.ro 

Nr. VIIID/N.B.4927/26.05.2015 

Către, 

CABiNET SECRETAR GENERAL 

DOMNULUI SECRETAR GENERAL FLORIN PUŞCĂU 

Stimate domnule Secretar General 

Vă înaintăm alăturat Ordinul privind stabilirea cuantumului sumei de participare, 
modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de 
organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali 
generalişti, moaşe şi asistenţi medicali sesiunea 2015 care are în total 9 pagini şi Ordinul 
pentru aprobarea normelor precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a 
examenului de grad principal sesiunea 2015 care are în total 22 pagini, cu rugămintea de a 
aproba publicarea lor în Monitorul Oficial. 

Menţionăm ca cele două acte normative au fost transmise şi în format electronic la 
adresa de e-mail: secretar.general@ms.ro. 
Persoane de contact: 

• Mîrcea Timofte- asistent şef -Compartimentul asistenţi medicali; 
• Catîa Murgescu-consilier - Compartimentul asistenţi medicali. 

Telefon: 021-3072. 611, e-mail: catia.murgescu@ms.ro. 

DjRECTOR GENERAL ADJUNCT TONŞjyER 

/ MARILENA CHIVU CATIA MUR<IESCU 

mailto:dirru@ms.ro
mailto:secretar.general@ms.ro
mailto:catia.murgescu@ms.ro

