
 

 

                        
ANUNȚ 

 
            Vă aducem la cunoștința că Direcția de Sănătate Publică Olt organizează examenul de 

grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali în perioada 10 – 11 

noiembrie 2011, astfel: 

10.11.2011 – examen pentru asistenții medicali generaliști;  

11.11.2011 – examen pentru moașe și asistenți medicali.  

          Specialitățile la care se organizează examenul de grad principal sunt:  

 Asistent medical generalist; 

 Moașă / obstetrică-ginecologie; 

 Asistent medico-social; 

 Asistent igienist de cabinet stomatologic; 

 Asistent medical Stomatologie; 

 Balneofizioterapie; 

 Farmacie; 

 Igienă-sănătate publică; 

 Laborator; 

 Nutriție-dietetică; 

 Radiologie-imagistică medicală; 

         La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente: 

 Cerere de înscriere cu datele de contact; 

 Copia actului de identitate; 

 Copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia dintre următoarele instituții de 

învățământ: școală postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea 

de asistență medicală/moașe; 

 Copia atestatului de echivalare, după caz; 

 Adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în 

specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de 

nivelul acestora eliberată de unitatea sanitară în care  este încadrat candidatul, sau după caz, 

copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a 

profesiei în alt stat; 

 Copia actelor de schimbare a numelui, după caz; 

 Dovada plății sumei de participare la examen.  

       Înscrierile se fac la Direcția de Sănătate Publică Olt, în perioada 17 – 28.10.2011. 

        Taxa de înscriere este de 120 lei, sumă ce se va depune în contul IBAN nr. 

RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB 

 ( Direcția de Trezorerie a Municipiului București ) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. 

Crișan Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, cod 010024.  
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