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ORDIN
privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenŃilor cursurilor de echivalare, cu durata
de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii de Guvern nr. 797/1997
În temeiul Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 223/2005, privind organizarea şi funcŃionarea
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII
emite prezentul ordin:
Art. 1 (1) Se aprobă eliberarea actelor de studii care certifică absolvirea nivelului de învăŃământ
postliceal, absolvenŃilor de liceu sanitar, promoŃiile 1976 – 1994 inclusiv, care au urmat şi promovat
cursul cu durata de un an în vederea echivalării studiilor cu cele de nivel postliceal.
(2) Au dreptul să solicite eliberarea actelor de sudii menŃionate la alin. (1) şi a foilor matricole,
anexe la acestea, numai absolvenŃii prevăzuŃi la alin (1), cărora nu li s-au eliberat astfel de acte de studii
înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. 2. (1) Pentru absolvenŃii menŃionaŃi la Art. 1 pentru care există documente şcolare
(cataloage, registre matricole etc.), eliberarea actelor de studii prevăzute la Art. (1) se face, la cerere, fără
examen, de către unităŃile de învăŃământ organizatoare ale examenului de absolvire a cursului cu durata
de un an în vederea echivalării studiilor cu cele de nivel postliceal.
(2) Pentru absolvenŃii menŃionaŃi la art. 1 pentru care nu există documente şcolare (cataloage,
registre matricole etc.), privind parcurgerea cursului de echivalare cu durata de un an, se procedează la
susŃinerea unui examen de reconstituire a situaŃiilor şcolare.
Art. 3. (1) AbsolvenŃii menŃionaŃi la Art. 1 şi 2 primesc acte de studii care certifică absolvirea
nivelului de învăŃământ postliceal, după cum urmează:
a) AbsolvenŃii cursurilor de echivalare, care au promovat examenul de finalizare a studiilor
postliceale sanitare anterior anului 1996, primesc DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE A ŞCOLII
POSTLICEALE DE SPECIALITATE, conform reglementărilor legale în vigoare în acea perioadă.
b) AbsolvenŃii cursurilor de echivalare, care au promovat examenul de finalizare a studiilor
postliceale sanitare în intervalul 1996 - 1999, primesc CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A ŞCOLII
POSTLICEALE, conform reglementărilor legale în vigoare în acea perioadă.
(3) Completarea diplomelor / certificatelor de absolvire a şcolii postliceale pentru absolvenŃii
cursurilor de echivalare se face astfel:
- pe faŃa diplomei / certificatului, în caseta 1, la rândul 5 şi pe cotor în caseta 1 la rândul 7, după
„a urmat cursurile şcolii postliceale”, se va completa: „Conform Hotărârii de Guvern nr. 797/1997”; caseta
ce urmează după „durata de şcolarizare”, pe faŃa diplomei şi pe cotor, se va completa: „1 an”.

- pe verso, caseta „SituaŃia promovării pe ani de studii”, se barează; nu se semnează şi nu se
ştampilează.
- pe verso, în caseta 2, la „SituaŃia la examenul de absolvire” se completează numele unităŃii de
învăŃământ organizatoare a examenului de absolvire din localitatea, apoi sesiunea şi anul susŃinerii
examenului de absolvire. La rubricile „Disciplinele de examen” se vor completa lista probelor susŃinute în
cadrul examenului de absolvire, conform metodologiei în vigoare la data desfăşurării examenului. Aceste
probe pot fi: „proba practică”, „proba scrisă” şi „lucrare de diplomă”.
Art. 4. Foaia matricolă – anexă la diploma / certificatul de absolvire a şcolii postliceale se
eliberează la cerere şi se completează respectând planul de învăŃământ pentru cursul de echivalare,
conform specialităŃii parcurse.
Art. 5. (1) Diplomele / certificatele de absolvire a şcolii postliceale se întocmesc, se semnează şi
se ştampilează în termen de 60 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Diplomele / certificatele de absolvire se semnează şi se ştampilează de către persoanele
indicate pe tipizat din actuala structură a unităŃii de învăŃământ organizatoare a examenului de finalizare.
(3) Eliberarea diplomei / certificatului de absolvire a şcolii postliceale se face în baza
următoarelor documente:
a. cererea solicitantului;
b. copia legalizată la notariat după certificatul de naştere;
c. copia legalizată la notariat după certificatul de căsătorie (dacă este cazul schimbării numelui);
d. copia legalizată la notariat a diplomei de bacalaureat a liceului sanitar, promoŃiile 1976 – 1994
inclusiv;
e. copia legalizată la notariat a certificatului de calificare (atestat), obŃinut la absolvirea liceului
sanitar, din care să reiasă susŃinerea examenului de calificare;
f. adeverinŃă de salariat şi vechime în profilul respectiv, la data înscrierii la cursul de echivalare
sau copie după carnetul de muncă care se certifică de secretariatul unităŃii de învăŃământ;
g. copia adeverinŃei eliberată de unitatea de învăŃământ prin care se face dovada parcurgerii şi
finalizării cursului de echivalare.
Art. 6. Conducerile unităŃilor de învăŃământ care eliberează actele de studii pentru absolvenŃii
menŃionaŃi la Art. 1 şi 2 iau măsuri pentru inventarierea şi arhivarea documentelor şcolare care fac
obiectul prezentului ordin, precum şi a documentelor depuse de solicitant conform Art. 5, alin. (3).
Art. 7. (1) În vederea susŃinerii examenului de reconstituire prevăzut la Art. 2 alin. (2),
conducerile unităŃilor de învăŃământ, împreună cu inspectorul şcolar responsabil cu actele de studii la
nivelul inspectoratului şcolar, întocmesc două procese-verbale de constatare a situaŃiei documentelor
şcolare din arhivă, starea de fapt şi, eventual, motivele inexistenŃei acestora. Cele două procese-verbale
întocmite au valoare de original. Un exemplar se înaintează la Ministerul EducaŃiei şi Cercetării –
DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, în termen de 30 de zile de la data publicării
prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Al doilea exemplar al procesului verbal se
arhivează în unitatea de învăŃământ.
(2) UnităŃile de învăŃământ organizatoare ale cursului de echivalare organizează examen de
reconstituire a situaŃiilor şcolare pentru absolvenŃii prevăzuŃi la Art. 2 alin. (2), prin susŃinere de probe
scrise la toate disciplinele cuprinse în planul de învăŃământ pentru cursul de echivalare.
(3) InstrucŃiunile de organizare şi desfăşurare a examenului de reconstituire a situaŃiilor şcolare
sunt prevăzute în Anexă care face parte integrantă din prezentului ordin.

(4) AbsolvenŃii menŃionaŃi la Art. 2 alin. (2), proveniŃi de la şcolile postliceale sanitare de stat
care s-au desfiinŃat, susŃin examenul de reconstituire a situaŃiilor şcolare la şcolile postliceale prevăzute în
Anexă.
(5) Pentru absolvenŃii menŃionaŃi la Art. 2 alin. (2), actele de studii care certifică absolvirea
nivelului de învăŃământ postliceal se întocmesc conform Art. 3, se semnează şi se ştampilează în termen
de 30 zile de la încheierea examenului de reconstituire a situaŃiei şcolare.
Art. 8. (1) DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar din Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, comunică Ministerului SănătăŃii Publice, Ordinului AsistenŃilor Medicali şi Moaşelor din
România şi FederaŃiei „Sanitas” prezentul ordin în termen de 5 zile, după aprobare.
(2) Inspectoratele şcolare judeŃene comunică prezentul ordin, în termen de 5 zile de la aprobare,
tuturor unităŃilor de învăŃământ postliceal sanitar de stat din raza judeŃului.
(3) Conducerile unităŃilor de învăŃământ afişează prezentul ordin la avizierul şcolii, în termen de
8 zile de la aprobare.
(4) Inspectoratele şcolare judeŃene transmit o copie a prezentului ordin, în termen de 5 zile de la
aprobare, autorităŃilor judeŃene de sănătate publică şi filialelor judeŃene ale Ordinului AsistenŃilor
Medicali şi Moaşelor din România, în vederea informării personalului sanitar interesat.
Art. 8. DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, inspectoratele şcolare
judeŃene / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi conducerile unităŃilor de învăŃământ
postliceal duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. Odată cu aprobarea prezentului ordin, se abrogă prevederile ordinului M.Ed.C. nr.
3080/19.01.2005.
Art. 10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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