OPIS DOCUMENTE
PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU
ASISTENȚII MEDICALI , DESFĂṢURAT ȊN PERIOADA 12 – 13 DECEMBRIE 2013

La înscriere, candidatul va depune un DOSAR cu ṢINĂ, care va conţine următoarele
documente:
1. Cererea de înscriere cu datele de contact – modelul tip;
2. Copia actului de identitate în termen valabil;
3. Copia actelor care atestă schimbarea numelui ( certificate căsătorie, sentinţă de
divorţ)
4. Copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute
la pct. 5 lit. a)
• Copia diplomei de absolvire a Ṣcolii Postliceale Sanitare
• Liceu sanitar;
• Colegiu Medical Universitar;
• Facultatea de Asistenţă Medicală / Moaşe;
• Atestatul de echivalare cu studiile postliceale;
5. Copia Adeverinţei de absolvire a examenului pentru obţinerea unei noi specializări,
în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 613/2013 – pentru asistenţii medicali
generalişti / pediatrie care îndeplinesc până la data înscrierii la examen cel puţin 5
ani profesaţi în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri;
6. Adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data de 28.02.2014,
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,
7. sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă
exercitarea legală a profesiei în alt stat;
8. sau după caz, copia Carnetului de muncă pentru perioada până la 31 decembrie
2010 şi Adeverinţa din Registrul General de evidenţă a salariaţilor – REVISAL – de
la 1 ianuarie 2011 pănă la data înscrierii la examen semnată şi ştampilată de către
angajator;;
9. Copie după dovada plăţii taxei de participare la examen - 2 documente de plată
pentru fiecare sumă şi cont separat;
Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului
cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris
la examen, numărul de telefon al candidatului.

