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NORME DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE GRAD
PRINCIPAL 2013
APROBATE PRIN ORDINUL NR. 1092/20.09.2013
Înscrierea candidaţilor şi modalităţile de plată a taxei de participare la examen
Art. 13. – La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele
categorii de instituţii de învăţământ:
- şcoală postliceală sanitară;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistenţă medicală/moaşe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă
pe diplomă.
c) au achitat suma de participare la examen (120 lei).
Art. 14. –La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele
documente:
a) cerere de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la art. 13
lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana 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
nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz,
copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei
in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
g) dovada plăţii sumei de participare la examen.
Art. 15. – (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor judetene / mun Bucuresti ale
O.A.M.G.M.A.M.R , în termenul stabilit prin publicaţia de examen.
(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării înscrierilor,
analizează actele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis" sau „Respins ".
(3) Lista candidaţilor declaraţi admişi la înscriere se afişează la sediul filialelor judetene şi a
municipiului
Bucureşti ale O.A.M.G.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.
ORDIN
Nr. 1091 din 20 septembrie 2013 privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de
plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii
medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali -sesiunea 2013
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 24 septembrie 2013
- Extras –
ART. 1 Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali
generalişti, moaşe şi asistenţi medicali - sesiunea 2013, se stabileşte în suma de 120
lei/participant. Taxa se va plăti după cum urmează:
- 30%, respectiv suma de 36 lei, în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB
(Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian
Popişteanu nr. 1 - 3, sectorul 1, Bucureşti, cod 010024.
- 70%, respectiv suma de 84 lei, în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank,
beneficiar Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România (OAMGMAMR).
(urmariti site-ul nostru pentru a afla data si locatia unde, se va desfasura examenul de
grad principal, informatii suplimentare la tel: 0249/41.85.10 , e-mail:
oammr_olt@yahoo.com)
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