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Not   

Aprobat  prin ORDINUL nr. 942 din 21 august 2017, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 691 din 25 august 2017. 

Capitolul I 
Dispozi ii generale 

Articolul 1 

(1)Programele de specializare pentru asisten ii medicali generalişti, moaşe şi asisten i medicali se 
organizeaz  de c tre Ministerul S n t ii, prin Şcoala Na ional  de S n tate Public , Management şi 
Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), în unit i sanitare din centrele 
universitare, şi au ca scop, dup  caz, reconversia profesional  sau dezvoltarea unor abilit i 
profesionale. 
(2)Programele de specializare sunt creditate de Ordinul Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asisten ilor Medicali din România (OAMGMAMR), potrivit legii. 

Articolul 2 

(1)Programele de specializare prev zute în anexa nr. 1 la prezentele norme, sunt programe de 
reconversie profesional , respectiv de dobândire a unei noi calific ri de asistent medical. La aceste 
programe au acces numai asisten ii medicali generalişti şi asisten ii medicali de pediatrie cu studii 
postliceale. 
(2)Asisten ii medicali generalişti cu studii universitare pot urma programe de dobândire a unor noi 
competen e profesionale în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) lit. a) din Legea educa iei 
na ionale nr. 1/2011, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
(3)Programele de specializare prev zute în anexa nr. 2 la prezentele norme sunt programe de 
dezvoltare a abilit ilor profesionale însuşite în cadrul form rii de baz , dup  caz, de asistent medical 
generalist, de moaş  şi, respectiv, de asistent medical. Aceste programe sunt complementare 
specialit ii de baz . 

Articolul 3 

(1)Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale se atest  prin certificat de 
absolvire, întocmit conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentele norme. Acesta este titlu de 
calificare care certific  o formare de asistent medical de nivel educa ional postliceal, conform 
prevederilor anexei nr. 3 la Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaş  şi a profesiei de asistent medical, 
precum şi organizarea şi func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asisten ilor Medicali din România, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 53/2014, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 
(2)Programele de specializare în vederea dezvolt rii abilit ilor profesionale se atest  prin certificat 
de absolvire, întocmit conform prevederilor anexei nr. 4 la prezentele norme. 
(3)Certificatele prev zute la alin. (1) şi (2) se elibereaz  de c tre Ministerul S n t ii, prin 
SNSPMPDSB, absolven ilor programelor prev zute la art. 2, care au promovat examenul de 
specializare. 

Articolul 4 



Titularii certificatului prev zut la art. 3 alin. (1) dobândesc drept de liber  practic  de asistent medical 
în specializarea ob inut  prin programul de reconversie profesional  efectuat, pot fi încadra i în baza 
certificatului men ionat pe posturi specifice specializ rii respective şi pot sus ine examenul de grad 
principal în aceast  specializare, în condi iile legii. 

Articolul 5 

(1)Titularii certificatului prev zut la art. 3 alin. (2) dobândesc dreptul de liber  practic  în 
specialitatea de baz , cu precizarea domeniului aferent programului de specializare absolvit, pot fi 
încadra i în structurile specifice domeniului aferent programului de specializare atestat şi sus in 
examenul de grad principal în specialitatea de baz , în condi iile legii. 
(2)Angajatorii pot impune prin publica ia de concurs condi ia de de inere a certificatului de absolvire 
prev zut la art. 3 alin. (2) pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist din 
structurile specifice domeniului aferent programului de specializare atestat. 

Capitolul II 
Organizarea şi desf şurarea programelor de specializare 

Articolul 6 

(1)Programele de specializare în vederea reconversiei profesionale au ca scop dobândirea de noi 
titluri oficiale de calificare în domeniile prev zute în anexa nr. 1 la prezentele norme. 
(2) La programele de specializare în vederea reconversiei profesionale pot participa asisten i medicali 
generalişti şi asisten i medicali de pediatrie cu preg tire postliceal . 
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(3)Programele de specializare în vederea dezvolt rii abilit ilor profesionale au ca scop dobândirea 
de cunoştin e teoretice şi abilit i practice impuse de schimbarea condi iilor de munc  (un nou loc de 
munc , un nou tip de activitate, un nou aparat de explorare etc.), pentru creşterea performan elor 
profesionale individuale şi satisfacerea la un nivel superior a cerin elor beneficiarilor prin acordarea 
unor servicii medicale de calitate în concordan  cu specificul locului în care îşi desf şoar  activitatea. 
(4)La programele de specializare în vederea dezvolt rii abilit ilor profesionale pot participa asisten i 
medicali generalişti, moaşe şi asisten i medicali cu preg tire universitar  sau postliceal . 

Articolul 7 

(1)Programul de specializare se organizeaz  şi se desf şoar , pentru specializ rile prev zute în 
anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme, în baza curriculumului de preg tire şi a planului de 
înv mânt, unitare la nivel na ional. 
(2)Fiecare program de specializare are un responsabil na ional propus de OAMGMAMR şi aprobat de 
Centrul de resurse umane în s n tate public  din Ministerul S n t ii. 
(3)Responsabilul na ional pentru fiecare program de specializare este cadru didactic universitar cu 
preg tire de specialitate şi experien  în domeniul respectiv. 

Articolul 8 

(1)Curriculumul de preg tire se elaboreaz  de responsabilul na ional în colaborare cu SNSPMPDSB, 
conform anexei nr. 5 la prezentele norme, se avizeaz  de OAMGMAMR şi se aprob  cu cel pu in 60 de 
zile înainte de începerea programului de c tre ministrul s n t ii, la propunerea Centrului de resurse 
umane în s n tate public  (CRUSP). 
(2)Planul de înv mânt al programului de specializare este parte integrant  din curriculumul de 
specializare şi se întocmeşte de responsabilul na ional în colaborare cu SNSPMPDSB. 
(3)Pentru fiecare program de specializare şi centru de preg tire, responsabilul na ional 
nominalizeaz  un responsabil local din rândul cadrelor didactice universitare sau al medicilor 
specialişti, cu preg tire de specialitate şi experien  în domeniul respectiv. 
(4) Responsabilul local de program transmite responsabilului na ional lista persoanelor propuse 
pentru activitate didactic  în vederea înscrierii acestora în curriculumul de preg tire, precum şi 
numele secretarului de curs. La propunerea responsabililor locali, responsabilul na ional poate 
desemna în curriculum de preg tire pentru activitatea didactic  (teoretic  şi/sau practic ) şi asisten i 
medicali care fac dovada unei preg tiri formale în domeniul specializ rii respective, precum şi a unei 



experien e profesionale şi didactice de cel pu in 5 ani în acelaşi domeniu. Pentru prima serie de 
preg tire în care sunt desemna i ca lectori în specializarea respectiv , asisten ii medicali vor presta 
activitatea didactic  f r  a fi remunera i 
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(5)Aprobarea Ministerului S n t ii pentru fiecare program de specializare prev zut în anexele nr. 1 
şi 2 la prezentele norme r mâne în vigoare pentru toate seriile de preg tire pân  la o nou  
propunere de modificare înaintat  de SNSPMPDSB la solicitarea responsabilului na ional de program. 
(6)Orice modificare a prevederilor curriculumului de preg tire sau a planului de înv mânt înaintat  
de SNSPMPDSB la propunerea responsabilului na ional se avizeaz  de OAMGMAMR şi se aprob  de 
c tre ministrul s n t ii, la propunerea Centrului de resurse umane în s n tate public  (CRUSP). 

Articolul 9 
În baza curriculumurilor de preg tire aprobate, SNSPMPDSB anun  la începutul fiec rui an 
universitar calendarul de organizare a programelor de specializare, pe serii de preg tire şi pe centre, 
inclusiv pe site-ul propriu şi pe site-ul OAMGMAMR. 

Articolul 10 

(1)La programele de specializare pot participa asisten i medicali generalişti, moaşe şi asisten i 
medicali, care au specialit ile de baz  prev zute în anexa nr. 1 şi 2 la prezentele norme. 
(2)La programele de specializare pentru reconversie profesional  particip  asisten ii medicali 
generalişti şi asisten ii medicali de pediatrie încadra i pe posturi în specialit ile respective. 
(3) Solicitarea c tre SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este f cut  de 
c tre unit i sanitare publice sau private şi autorit i locale, pentru persoanele nominalizate de 
acestea, anual, cu cel pu in 3 luni înainte de începerea programului, conform calendarului de 
organizare şi desf şurare a programelor de preg tire şi a examenului aferent acestora, stabilit de 
c tre SNSPMPDSB, la propunerea responsabililor na ionali de program. 
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(4) Dosarul de înscriere cuprinde: 
a)solicitarea unit ii angajatoare; 
b)pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, adeverin a de la locul de 
munc  din care s  reias  c  solicitantul este încadrat pe un post specific specializ rii respective; 
c)diploma de studii - în copie; 
d)certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liber  practic  - în copie; 
e)C.I. - în copie; 
f)dovada achit rii taxei de participare la program. 
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(5)Participarea la programele de specializare a asisten ilor medicali generalişti, moaşelor şi 
asisten ilor medicali încadra i cu contract individual de munc  se face în conformitate cu prevederile 
art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare. 
(6)Asisten ii medicali generalişti, moaşele şi asisten i medicali nu pot participa concomitent la dou  
programe de specializare. 

Articolul 11 
În baza solicit rilor de înscriere primite pentru fiecare program de specializare, SNSPMPDSB 
stabileşte împreun  cu responsabilul na ional: 



a)num rul grupelor de preg tire şi al centrelor de preg tire aferente acestora; 
b)componen a nominal  a fiec rei grupe de preg tire; 
c)perioada de preg tire pentru fiecare grup  şi centrul de preg tire; 
d)lista cu personalul selectat din curriculumul de preg tire pentru activitatea didactic  şi de 
secretariat pentru fiecare centru de preg tire în parte, întocmit  la propunerea responsabilului 
local; 
e)num rul orelor de activitate didactic  (teoretic  şi practic ) atribuit fiec rui lector şi 
secretariatului conform planului de înv mânt din cadrul curriculumului de preg tire; 
f)lista materialelor necesare desf şur rii programului de specializare pentru fiecare serie de 
preg tire; 
g)loca iile unde se desf şoar  activit ile didactice şi de secretariat pentru fiecare grup  de 
preg tire. 

Articolul 12 
Detaliile privind organizarea programului, reparti ia pe grupe şi centre de preg tire vor fi publicate cu 
cel pu in 30 de zile înainte de data începerii programului pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro), 
comunicate responsabililor locali şi secretariatelor în vederea anun rii participan ilor înscrişi la 
program. 

Articolul 13 

(1)Organizarea şi desf şurarea unui program de specializare se realizeaz  în baza unor contracte de 
colaborare încheiate de SNSPMPDSB cu responsabilul na ional de program şi cu responsabilii locali 
din centrele de preg tire. 
(2)Persoanele care desf şoar  activitate didactic  încheie cu SNSPMPDSB contracte de antrepriz . 
(3)La propunerea responsabilului na ional, directorul general al SNSPMPDSB aprob  desf şurarea 
preg tirii şi în alte institu ii, cabinete medicale sau laboratoare acreditate, care asigur  desf şurarea 
procesului de înv mânt la standardele de performan  prev zute în curriculumul de preg tire. 
(4)La propunerea responsabilului na ional şi a responsabililor locali, SNSPMPDS încheie un protocol 
de colaborare cu toate institu iile unde se desf şoar  preg tirea teoretic  şi/sau practic  a 
programelor de specializare şi asigur  necesarul de materiale consumabile corespunz toare preg tirii, 
f r  plata chiriei pentru spa iile sau dot rile puse la dispozi ie. 

Articolul 14 

(1)În cadrul programelor de specializare, participan ii sunt organiza i în grupe de preg tire, num rul 
minim şi maxim de cursan i/grup  fiind prev zut în curriculumul de preg tire. 
(2)La solicitarea responsabilului na ional se pot organiza, pentru anumite specializ ri, grupe cu un 
num r mai mic sau mai mare de cursan i, cu aprobarea directorului general al SNSPMPDSB. 

Articolul 15 

(1)Pentru participarea la programul de specializare se percepe o tax  de instruire, stabilit  conform 
prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentelor norme. 
(2)Taxa de instruire pentru participan i se stabileşte în concordan  cu bugetele aferente 
programelor de specializare, iar plata acesteia se face în contul SNSPMPDSB. 
(3)Taxa de instruire se suport  de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, sau finan area poate 
proveni din alte surse. 
(4)Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel pu in 24 de ore 
înainte de începerea programului şi în procent de 75% dac  cursantul se retrage dup  începerea 
cursului. 
(5)Salaria ilor care beneficiaz  de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
(6)Prin actul adi ional la contractul de munc  se vor stabili şi obliga iile cursan ilor care se retrag 
dup  începerea cursului, din motive imputabile acestora. 

Articolul 16 

(1)Bugetele aferente programelor de specializare se întocmesc de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor 
responsabilului na ional de program, în func ie de num rul de participan i, num rul grupelor de 
preg tire, al centrelor de preg tire şi de cheltuielile materiale şi de personal corespunz toare 
programului. 



(2)Din totalul sumelor încasate SNSPMPDSB îi revine o cot  de 20% pentru managementul 
programului de specializare, iar din diferen a de 80% se acoper  cheltuielile privind presta ia 
didactic , precum şi cheltuielile materiale (consumabile, suport de curs, taxa de creditare etc.). 

Articolul 17 

(1)Absolven ilor programului de specializare li se elibereaz  o adeverin  necesar  înscrierii la 
examenul de specializare organizat de Ministerul S n t ii. 
(2) Adeverin ele sunt întocmite de SNSPMPDSB, conform anexelor nr. 6 şi 7 la prezentele norme, în 
baza cataloagelor şi rapoartelor finale întocmite de responsabilii locali de program. 
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(3)Absolven ii programului de specializare se pot prezenta la examenul de specializare în maximum 
2 ani de la finalizarea preg tirii. 

Capitolul III 
Organizarea şi desf şurarea examenului de specializare 

Articolul 18 

(1) Examenul de specializare se organizeaz  şi se desf şoar , dup  finalizarea programului, în 
sesiuni stabilite de Ministerul S n t ii la solicitarea SNSPMPDSB, cu cel pu in 60 de zile înainte, 
pentru fiecare specializare în parte. 
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(2)În solicitarea SNSPMPDSB adresat  Ministerului S n t ii pentru aprobarea organiz rii 
examenului de specializare se propun componen a nominal  a comisiei centrale şi a comisiilor locale 
de examen pentru fiecare specializare în parte, loca iile de desf şurare a examenului şi cuantumul 
taxei de participare la examen. 

Articolul 19 

(1)Pentru organizarea examenului de specializare, în baza propunerii SNSPMPDSB, Ministerul 
S n t ii desemneaz  o comisie central  şi comisii locale de examen, la nivelul centrelor de preg tire 
în care se desf şoar  examenul de specializare. 
(2)Comisia central  de examen are urm toarea componen : 

a)preşedinte: directorul general sau directorul general adjunct al SNSPMPDSB; 

b)membri: 
– un responsabil na ional al programului de specializare; 
– un reprezentant al Ministerului S n t ii; 
– un reprezentant al OAMGMAMR; 
c)secretar: un reprezentant al SNSPMPDSB. 

(3)Componen a nominal  a comisiilor locale se stabileşte de SNSPMPDSB împreun  cu responsabilul 
na ional de program. 
(4)Comisia local  de examen are urm toarea componen : 

a)preşedinte: responsabilul local al programului; 
b)membri: 
– 2 cadre didactice universitare sau/şi medici specialişti/ asisten i medicali principali în 
specializarea de examen; 
– un reprezentant al filialei jude ene a OAMGMAMR; 
c)secretar: un membru al comisiei, numit de preşedinte, îndeplineşte şi atribu iile de secretar. 

Articolul 20 



Nu pot face parte din comisia central  de examen şi din comisia local  cei care declar  ori despre 
care exist  informa ii publice certe c  sunt so /so ie sau au rude ori afini pân  la gradul IV inclusiv în 
rândul candida ilor. 

Articolul 21 
Preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedin ii comisiilor locale poart  întreaga r spundere 
pentru buna organizare şi desf şurare a examenului de specializare. 

Articolul 22 
Atribu iile comisiei centrale de examen sunt: 

a)elaborarea testului-gril  de verificare a cunoştin elor şi a grilei de corectur  pentru proba scris , 
precum şi transmiterea acestora preşedin ilor comisiilor locale de examen; 

b)rezolvarea contesta iilor primite de la comisia local  de examen, referitoare la corectitudinea 
întreb rilor din cadrul testului-gril ; 
c)validarea rezultatelor ob inute la examenul de specializare, în baza procesului-verbal înaintat de 
comisia local  de examen. 

Articolul 23 
Atribu iile comisiei locale de examen sunt: 

a)preluarea, studierea şi validarea dosarelor de înscriere ale candida ilor; 

b)transmiterea c tre comisia central  de examen a listelor candida ilor înscrişi şi valida i, conform 
modelului primit de la comisia central ; 
c)multiplicarea, pentru fiecare candidat, a testului-gril  şi a grilei de r spuns primite de la comisia 
central ; 
d)organizarea şi desf şurarea probelor de evaluare şi notarea testului-gril , conform grilei de 
corectur  primite de la comisia central  de examen; 
e)instruirea candida ilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie 
respectate pe timpul desf şur rii examenului; 
f)elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativ  a probelor de evaluare şi pentru 
finalizarea examenului; 
g)solu ionarea contesta iilor referitoare la notarea testelor-gril ; 
h)înaintarea la comisia central  de examen a procesului-verbal cu rezultatele finale ale examenului 
de specializare. 

Articolul 24 

(1)Examenul de specializare cuprinde: 
a)prob  practic ; 
b)prob  scris . 

(2)Pentru a fi declara i "Promovat" candida ii trebuie s  ob in  la fiecare prob  de evaluare minimum 
nota 6,00. 
(3)Proba scris  se sus ine numai de candida ii care au promovat proba practic . 
(4)Candida ii nepromova i au dreptul s  se prezinte la un nou examen în sesiunile organizate în 
termen de 2 ani de la finalizarea programului de specializare. 

Articolul 25 

(1)În vederea organiz rii şi desf şur rii examenului de specializare, SNSPMPDSB public  pe site-ul 
propriu (www.snspms.ro) anun ul de examen, cu cel pu in 45 de zile înainte de începerea acestuia. 
(2)Anun ul de examen cuprinde: 

a)locul şi perioada de înscriere; 
b)con inutul dosarului de înscriere; 
c)locul şi perioada de desf şurare a examenului; 
d)cuantumul taxei de participare la examen. 

(3)Înscrierea participan ilor pentru examen se realizeaz  în centrele în care s-a f cut preg tirea şi 
este coordonat  de c tre preşedin ii comisiilor locale. 
(4)SNSPMPDSB comunic  preşedin ilor comisiilor locale perioada de înscriere la examen, condi iile de 
înscriere şi modelul de raportare a listelor candida ilor valida i. 

Articolul 26 
La examenul de specializare se pot înscrie candida ii care îndeplinesc, cumulativ, urm toarele criterii: 



a)sunt absolven i ai programului de specializare organizat de Ministerul S n t ii; 
b)au achitat taxa de participare la examen. 

Articolul 27 
Dosarul de înscriere cuprinde urm toarele documente: 

a)cererea de înscriere; 
b)copia actului de identitate; 
c)adeverin a de absolvire a programului de specializare, conform anexelor nr. 6 şi 7 la norme; 
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d)copia chitan ei de plat  a taxei de participare la examen. 

Articolul 28 

(1)Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei locale de examen, prin poşt , curier, e-
mail sau personal, pân  la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor. 
(2)Comisia local  de examen, în termen de 24 de ore de la finalizarea înscrierilor, studiaz  dosarele 
depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea men iunii "Admis" sau "Respins". 
(3)Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişeaz  la sediile comisiilor locale de examen, la 
sediul comisiei centrale de examen şi pe site-ul SNSPMPDSB. 
(4)Candida ii au dreptul s  conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data 
afiş rii. Contesta ia se rezolv  de comisia local  de examen în termen de 48 de ore de la data 
expir rii termenului de depunere a acestora. 
(5)Candida ilor al c ror dosar a fost declarat "Respins" li se returneaz , la cerere, 75% din taxa de 
participare la examen, în termenul prev zut de lege. 

Articolul 29 

(1)Proba practic  se desf şoar  în centrul local de preg tire potrivit prevederilor curriculumului de 
preg tire şi criteriilor stabilite de comisia local  de examen în func ie de specializare (num r de 
subiecte, timp de executare, expunere, evaluare etc.). 
(2)Rezultatele ob inute se afişeaz  la sediul comisiei locale de examen. 
(3) Proba practic  nu se contest  şi este eliminatorie. 

La data de 09-02-2018 Alineatul (3) din Articolul 29 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, 
Articolul I din ORDINUL nr. 67 din 19 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 09 
februarie 2018 

(4)Secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei practice. Nota final  a fiec rui 
candidat se calculeaz , cu dou  zecimale, ca medie aritmetic  a notelor acordate de fiecare membru 
al comisiei. 

Articolul 30 

(1)Proba scris  se desf şoar  sub forma unui test-gril  de verificare a cunoştin elor elaborat de 
comisia central  de examen. 
(2)Testul-gril  con ine 100 de întreb ri şi se desf şoar  pe durata a dou  ore. 
(3)Fiecare întrebare are 3 variante de r spuns (a, b, c), dintre care un singur r spuns este corect. 

Articolul 31 

(1)Comisia central  de examen se întruneşte pentru elaborarea testului-gril  şi a grilei de corectur  
cu dou  zile înainte de sus inerea probei, într-o loca ie stabilit  de preşedintele comisiei centrale de 
examen. 
(2)Responsabilul na ional al programului de specializare propune întreb rile pentru testul-gril  şi 
stabileşte grila de corectur . 
(3) Testul-gril  elaborat se p streaz  în condi ii de securitate în loca ia comisiei centrale de examen 
şi se transmite, din aceeaşi loca ie, de c tre responsabilul na ional al programului sau de c tre 
reprezentantul acestuia, desemnat în scris de c tre responsabilul na ional, preşedin ilor comisiilor 



locale de examen în ziua desf şur rii examenului, pe adresa de e-mail indicat  de aceştia, la ora 
8,00. 

La data de 09-02-2018 Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, 
Articolul I din ORDINUL nr. 67 din 19 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 09 
februarie 2018 

(4)Grila de corectur  se va p stra şi transmite, în condi iile alin. (3), cu o or  înainte de finalizarea 
examenului. 
(5)Testul-gril  se multiplic  de c tre persoanele nominalizate de preşedintele comisiei locale, în 
condi ii de securitate, în spa ii stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, într-un num r de 
exemplare egal cu num rul candida ilor înscrişi, la care se asigur  şi o rezerv  de 10%. 
(6)Grila de corectur  se listeaz  pe folie transparent  într-un num r de exemplare care s  asigure o 
gril  de corectur  la cel mult 10 candida i. Folia este asigurat  de SNSPMPDSB. 

Articolul 32 
Grilele de r spuns sunt trimise comisiei locale de examen de c tre secretarul comisiei centrale de 
examen cu cel pu in 3 zile lucr toare înainte de sus inerea testului-gril , asigurându-se pentru fiecare 
candidat câte dou  exemplare. 

Articolul 33 

(1)Sala de examen în care se desf şoar  testul-gril  este stabilit  de preşedintele comisiei locale de 
examen, în func ie de num rul de candida i. 
(2)Pentru fiecare sal  de examen în care se desf şoar  testul-gril , preşedintele comisiei locale de 
examen stabileşte responsabilul de sal  din rândul membrilor comisiei şi supraveghetorii, asigurându-
se un supraveghetor la 20 de candida i, dar nu mai pu in de 2 pentru o sal . Supravegherea 
candida ilor poate fi asigurat  şi de c tre membrii comisiei locale de examen, dup  caz. 
(3)Responsabilul de sal  are urm toarele atribu ii: 

a)afişeaz  la intrarea în sala de examen, în preziua examenului pân  la ora 12,00, tabelul nominal 
cu candida ii repartiza i s  sus in  testul-gril , în ordine alfabetic ; 
b)verific  sala de examen, îndep rtând toate materialele care îi pot influen a pe candida i în 
rezolvarea testului-gril ; 
c)stabileşte locul fiec rui candidat, în func ie de num rul curent din tabelul nominal; 
d)verific  prezen a şi identitatea candida ilor şi o consemneaz  în documentele de eviden ; 
e)distribuie candida ilor, la ora stabilit  pentru începerea probei, câte un test-gril  şi o gril  de 
r spuns; 
f)precizeaz  modul de completare de c tre candida i, în spa iul special destinat pe grila de 
r spuns, a datelor de identificare ale acestora, pân  la începerea probei; 
g)verific  existen a unor semne distinctive pe testele-gril  şi pe grilele de r spuns, luând m suri 
de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare "Anulat", cu 
semn tura proprie, şi asigur  un nou test-gril  sau gril  de r spuns candidatului în cauz , cu 
respectarea transparen ei acestei activit i şi a prevederilor lit. f); la fel se procedeaz  şi în cazul în 
care unii candida i doresc s  îşi transcrie grila de r spuns, f r  s  dep şeasc  timpul afectat 
probei; 
h)înscrie pe grila de r spuns a candida ilor care se retrag din examen "Retras"; cei care, din orice 
motiv, p r sesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-gril ; 
i)întocmeşte proces-verbal în cazul în care au loc evenimente deosebite, document semnat şi de 
supraveghetori, şi de 2 candida i din sala respectiv ; 
j)preia de la candida i, pe baz  de semn tur , grilele de r spuns completate; 
k)verific  r spunsurile din gril  şi noteaz  pe acestea punctajul ob inut; 
l)dup  terminarea probei şi evaluarea grilelor de r spuns, ambaleaz  în plicuri separate grilele de 
r spuns corectate, grilele cu men iunea "Retras" şi, împreun , grilele nefolosite şi cele cu 
men iunea "Anulat"; pe fiecare plic se men ioneaz  sala, num rul de candida i şi num rul de grile; 
m)pred  secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, dup  caz, pe baz  de 
semn tur , în prezen a a cel pu in unui supraveghetor şi a 2 candida i, plicurile prev zute la lit. l), 
documentele de examen completate şi semnate de cei nominaliza i în formulare, catalogul cu 
rezultatele ob inute la testul-gril  şi, unde este cazul, procesul-verbal prev zut la lit. i). 



Articolul 34 
În timpul desf şur rii testului-gril , responsabilul de sal  şi supraveghetorii nu rezolv  întreb ri, nu 
dau indica ii privind rezolvarea întreb rilor, nu permit intrarea în sal  a altor persoane, în afara 
membrilor comisiei locale de examen. 

Articolul 35 

(1)În ziua examenului, responsabilul de sal  şi supraveghetorii sunt prezen i în s lile de examen, la 
ora stabilit  prin publica ia de examen, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uş  şi 
catalogul candida ilor din sala respectiv . 
(2)Candida ii au acces în sala de examen cu o or  înainte de începerea examenului, pe baza 
tabelelor aflate la responsabilii de s li şi afişate la intrare şi a actului de identitate (C.I. sau 
paşaport). 
(3)Candida ii sunt aşeza i în sal  în ordine alfabetic , conform tabelului, astfel încât între doi 
candida i s  r mân  cel pu in un loc liber. Excep ie fac perechile so -so ie, frate-sor , care au 
obliga ia, sub sanc iunea elimin rii din examen, s  semnaleze aceasta responsabilului de sal , pentru 
a fi aşeza i separat unul de cel lalt. 
(4)Candida ii care nu se afl  în s lile de examen în momentul distribuirii testelor-gril  şi a grilelor de 
r spuns pierd dreptul de participare la examen. 
(5)În sala de examen sunt interzise discu iile dintre candida i, consultarea oric rui fel de material, 
copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candida ii care încalc  aceste reguli sunt elimina i din 
examen, fapt ce se consemneaz  în procesul-verbal, şi se informeaz  operativ preşedintele comisiei 
locale de examen. 

Articolul 36 

(1)În ziua de examen, la ora stabilit  de preşedintele comisiei locale de examen, în func ie de timpul 
necesar multiplic rii testelor-gril , se distribuie fiec rui candidat un test-gril  şi o gril  de r spuns. 
Un candidat poate schimba o singur  dat  grila de r spuns. 
(2)Dup  confruntarea datelor de identificare înscrise de candida i pe grila de r spuns (numele şi 
prenumele cu ini iala tat lui, specializarea, seria şi num rul actului de identitate) cu cele din actele 
de identitate, responsabilul de sal  stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se 
noteaz  pe tabl  sau pe o coal  de hârtie afişat  la loc vizibil. 
(3)Din momentul primirii testelor-gril  şi a grilelor de r spuns, candida ii nu pot p r si sala de 
examen decât dup  30 de minute şi numai dup  predarea grilei de r spuns. Pentru necesit i 
fiziologice candida ii pot p r si sala de examen numai înso i i de un supraveghetor, iar timpul 
absen ei din sal  nu prelungeşte durata probei pentru candida ii respectivi. 
(4)Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de r spuns candida ii folosesc numai 
cerneal  sau pix de culoare albastr . Orice alt  culoare decât cea albastr  este interzis , fiind 
considerat  semn distinctiv. 

Articolul 37 
Dup  expirarea timpului, candida ii predau responsabilului de sal , pe baz  de semn tur , grilele de 
r spuns şi aşteapt  în sal  corectarea grilei. Testul-gril  r mâne în posesia candida ilor, cu excep ia 
celor care, din orice motiv, p r sesc sala de examen în primele 30 de minute de examen. 

Articolul 38 

(1)În ziua de examen, dup  o or  de la începerea probei, secretarul comisiei locale de examen sau 
persoana desemnat  de preşedintele comisiei, dup  caz, transmite în sala de examen plicul sigilat 
care con ine grila de corectur . 
(2)Plicul cu grila de corectur  se desigileaz  dup  expirarea timpului stabilit pentru sus inerea 
testului-gril  şi numai dup  ce to i candida ii au predat grilele de r spuns. 

Articolul 39 

(1)Corectarea grilelor de r spuns se face de c tre responsabilul de sal , cu ajutorul grilei de 
corectur , în prezen a candidatului şi a înc  2 candida i din sala respectiv . 
(2)Prin r spuns "corect" se în elege completarea grilei de r spuns, prin umplerea cercului 
corespunz tor literei cu r spunsul corect. La umplerea a dou  sau 3 cercuri şi/sau în cazul t ierii cu X 
a unui cerc umplut, întrebarea respectiv  se noteaz  cu 0 puncte. 
(3)Se suprapune grila de corectur  cu grila de r spuns şi se num r  întreb rile care au r spunsuri 
corecte. Fiecare întrebare cu r spuns corect se noteaz  cu un punct. 



(4)Punctajul final al fiec rei grile de r spuns este egal cu suma întreb rilor cu r spuns corect. 
Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunz tor notei 10. 
(5)Pe fiecare gril  de r spuns se trece punctajul final ob inut şi se semneaz  de candidat şi de cei 2 
candida i care au asistat la corectare. 

Articolul 40 

(1)Candida ii pot s  conteste rezultatul testului-gril  în termen de dou  ore de la data comunic rii 
punctajului ob inut. Contesta ia se solu ioneaz  de comisia local  de examen în termen de 24 de ore 
de la data expir rii termenului de depunere a acestora. Contesta iile cu privire la corectitudinea 
întreb rilor se transmit comisiei centrale şi se solu ioneaz  în termen de 48 de ore. 
(2)Dup  solu ionarea eventualelor contesta ii, secretarul comisiei locale de examen întocmeşte 
catalogul probei scrise. 

Articolul 41 

(1)Media final  a fiec rui candidat se calculeaz , cu dou  zecimale, ca medie aritmetic  a notelor 
ob inute la proba practic  şi proba scris . 
(2)Secretarul comisiei locale de examen, în baza mediilor finale şi a cataloagelor pentru fiecare 
prob , întocmeşte catalogul examenului de specializare. 

Articolul 42 

(1)În termen de 5 zile lucr toare de la finalizarea examenului de specializare, preşedintele comisiei 
locale de examen înainteaz  comisiei centrale de examen, pentru validare, procesul-verbal cu 
rezultatele ob inute de candida i. 
(2)Cataloagele cu note, grilele de r spuns ale candida ilor şi documentele pentru plata membrilor 
comisiei locale de examen se înainteaz  SNSPMPDSB, în termen de 10 zile lucr toare de la finalizarea 
examenului. 
(3)Dosarele de înscriere ale candida ilor şi toate documentele întocmite pentru organizarea 
examenului de specializare, atât la nivel local, cât şi central, se p streaz  în arhiva SNSPMPDSB şi au 
regimul documentelor de personal şi înv mânt. 

Capitolul IV 
Dispozi ii finale 

Articolul 43 

(1)Formularele certificatelor de absolvire sunt procurate de SNSPMPDSB. 
(2)Întocmirea, eliberarea, eviden a şi gestiunea certificatelor de absolvire se fac în conformitate cu 
prevederile metodologiei SNSPMPDSB. 

Articolul 44 
 Anexele nr. 1-7 fac parte integrant  din prezentele norme. 

Anexa nr. 1 
la norme 

                           LISTA SPECIALIZ RILOR 
        pentru care se organizeaz  programe de preg tire în vederea 
                         reconversiei profesionale 

Specialitatea  Specializ ri  
Asistent medical generalist  
  
  
  
  
  
  
  
  

Radiologie, imagistic  medical   
Laborator  
Nutri ie şi dietetic   
Balneofizioterapie  

Igien  şi s n tate public   

Asistent medical de pediatrie  
  
  
  
  
  
  
  
  

Radiologie, imagistic  medical   
Laborator  
Nutri ie şi dietetic   
Balneofizioterapie  

Igien  şi s n tate public   

Anexa nr. 2 



la norme 

LISTA SPECIALIZ RILOR 
pentru care se organizeaz  programe de preg tire 

în vederea dezvolt rii abilit ilor profesionale 

SPECIALITATEA SPECIALIZ RI 

Asistent medical generalist 

Pediatrie 
Îngrijiri paliative 
Psihiatrie 
Medicin  dentar  
Asisten  medical  comunitar  
Neonatologie  
Anestezie şi terapie intensiv  
Pneumoftiziologie 
Anatomie patologic  
Bloc operator 
Geriatrie şi gerontologie 
Diabet 
Oncologie 
Nefrologie/Hemodializ  şi dializ  peritoneal  
Cardiologie 
Gastroenterologie 

Moaş  

Neonatologie 
Pediatrie 
Bloc operator 
Asisten  comunitar  

Asistent medical de radiologie-imagistic  medical  
Radioterapie 
Operator CT/Operator RM 

Asistent medical de laborator Anatomie patologic  
Asistent medical de farmacie Laborator farmaceutic 
Asistent medical de nutri ie şi dietetic  Diabet 

Asistent medical de pediatrie 

Îngrijiri paliative 
Psihiatrie 
Medicin  dentar  
Asisten  medical  comunitar  
Neonatologie  
Anestezie şi terapie intensiv  
Pneumoftiziologie 
Anatomie patologic  
Bloc operator 
Diabet 
Oncologie 
Nefrologie/Hemodializ  şi dializ  peritoneal  
Cardiologie 
Gastroenterologie 

La data de 09-02-2018 Anexa nr. 2 a fost modificat  de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 67 din 19 
ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 09 februarie 2018 

Anexa nr. 3 
la norme 

    - fa  - 
                               [ S ] 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                              ROMÂNIA 
                         MINISTERUL S N T II 
 Şcoala Na ional  de S n tate Public , Management şi Perfec ionare în Domeniul 
 Sanitar Bucureşti 
 Sr. .... nr. ..... 
[ TS ] 
                                                    AVIZAT 
                                             MINISTERUL S N T II 
                        CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 
    Domnul/Doamna .........................................................., 
    de profesie ............, n scut( ) în anul ......., luna .............., 
    ziua ...., în localitatea ................., jude ul ..................., 
    CNP .........................., a urmat programul de specializare pentru 
    reconversie profesional , cu durata de ............................., în 
    specializarea .................................., şi a promovat examenul 
    de specializare în sesiunea ................ . 
    Competen ele profesionale ob inute în urma acestui program de specializare 
    sunt cele men ionate pe verso. 
                     Director general, 
                ........................... 
                            L:S: 
    Nr. ...............*1) 

    Data eliber rii: ................ 



Not   

    *1) Se completeaz  num rul curent din registrul de eviden  a 
        formularelor actelor de studii. 
    - verso - 
                      SITUA IA LA EXAMENUL DE SPECIALIZARE 
    Sesiunea ................................ 
    Centrul de preg tire ........., seria ............ 
    Probe de examen                                      Nota 
    - prob  practic                                    ......... 
    - prob  scris                                      ......... 
    Media examenului de specializare                   ......... 
    Competen e profesionale certificate în specializarea ............. 
    1. ........................................... 
    2. ........................................... 
    etc. ......................................... 

Anexa nr. 4 
la norme 

    - fa  - 
                                     [ S ] 
                                    ROMÂNIA 
                               MINISTERUL S N T II 
    Şcoala Na ional  de S n tate Public , Management şi Perfec ionare în 
                         Domeniul Sanitar Bucureşti 
    Sr. .... nr. ..... 
    [ TS ] 
                                                 AVIZAT 
                                           MINISTERUL S N T II 
                             CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 
    Domnul/Doamna ...................., de profesie ......................., 
    n scut( ) în anul ...., luna ...., ziua ...., în localitatea .........., 
    jude ul ..............., CNP .........................................., 
    a urmat programul de specializare de dezvoltare a abilit ilor 
    profesionale cu durata de ........, în specializarea .................., 
    şi a promovat examenul de specializare în sesiunea ................... . 
    Abilit i profesionale ob inute în urma acestui program de specializare 
    sunt cele men ionate pe verso. 
                         Director general, 
                    ........................... 
                              L:S: 
    Nr. ..............*1) 
    Data eliber rii: ................... 
    *1) Se completeaz  num rul curent din registrul de eviden  a formularelor 
        actelor de studii. 
    - verso - 
                    SITUA IA LA EXAMENUL DE SPECIALIZARE 
    Sesiunea ................................ 
    Centrul de preg tire ...................., seria ....................... 
    Probe de examen                                    Nota 
    - prob  practic                                  ......... 
    - prob  scris                                    ......... 
    Media examenului de specializare                 ......... 
    Abilit i certificate în specializarea ................................. 
    1. .......................................... 
    2. .......................................... 
    etc. ........................................ 

Anexa nr. 5 
la norme 

ROMÂNIA 
MINISTERUL S N T II 
Şcoala Na ional  de S n tate Public , Management şi Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
ORDINUL ASISTEN ILOR MEDICALI GENERALIŞTI,                                               MINISTERUL 
S N T II 
MOAŞELOR ŞI ASISTEN ILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA 

CURRICULUM DE PREG TIRE AL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE 
.................................... 

Titlul programului: 
(Max. 200 de caractere) 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Curriculum de program de specializare ..............                         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Grup- int : 
1. asisten i medicali generalişti; 
2. moaşe; 
3. asisten i medicali 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Rezumatul programului: 

(Max. 3.000 de caractere) 



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Descrierea programului                                                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

1. Organizarea programului 
1.1. Perioada de desf şurare - (nu poate dep şi 9 luni; programele de specializare pentru reconversie 
profesional  se organizeaz  pe durata anului universitar/academic - 30 s pt mâni) 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

1.2. Centre de preg tire propuse spre acreditare în temeiul unor criterii de eligibilitate stabilite de 
responsabilul na ional, specifice programului ca: dotare, calitatea personalului, experien , facilit i 
etc. 
1.2.1. Centrul 

 1.2.2. Centrul 
 1.2.3. Centrul 
 1.2.4. Centrul 
 1.2.5. Centrul 
 1.2.6. Centrul 
 1.2.7. Centrul [Completa i denumirea institu iei sanitare publice.] 

1.2.8. Centrul [Completa i denumirea institu iei sanitare publice.] 

1.3. Responsabilul na ional al programului: 
1.3.1. Nume: ________ 
1.3.2. Prenume:   
1.3.3. Data/Loc naştere:   
1.3.4. Titlu didactic şi/sau ştiin ific:   
1.3.5. Doctor în ştiin e medicale:   
1.3.6. Specialitate/specialit i   
1.3.7. Grad profesional   
1.3.8. Loc de munc    
1.3.9. Universitatea de Medicin  şi Farmacie/ Facultate/Departament (dac  este cazul):   

1.4. Responsabili locali de program - în centrele de preg tire propuse de responsabilul na ional: 
Centrul de preg tire ................ 
1.4.1. Nume: _____________ 
1.4.2. Prenume:   
1.4.3. Data/Loc naştere:   
1.4.4. Titlu didactic şi/sau ştiin ific:   
1.4.5. Doctor în ştiin e medicale:   
1.4.6. Specialitate/specialit i   
1.4.7. Grad profesional   
1.4.8. Loc de munc    
1.4.9. Universitatea de Medicin  şi Farmacie/ Facultate/Departament (dac  este cazul):   

1.5. Lectori propuşi spre acreditare (în temeiul unor criterii de eligibilitate specifice programului, 
stabilite de responsabilul na ional) 
Nr. crt. Nume şi prenume Titlul didactic/ştiin ific*) Specialitatea Doctorat**) Grad profesional Loc de munc  (unitate sanitar  public ) 
1 

      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
      10 
      11 
      12 
      13 
      14 
      15 
      16 
      17 
      18 
      19 
      20 
      .............................................................................................................................................

..... 

Not   

*) La „Titlul didactic/ştiin ific“ completa i cu una din variantele: 
Profesor/Conferen iar/Şef lucr ri/Asistent/Lector/CS I/Alte situa ii 

**) La „Doctorat“ completa i cu una din variantele: DA/NU. 



1.6. Metodologie 
1.6.1. Scopul şi obiectivele educa ionale generale ale programului (maximum 1.000 de caractere) 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

1.6.2. Tehnici şi metode de lucru (maximum 2.000 de caractere) 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

1.6.3. Structura programului: modular 
1.6.4. Programul de instruire se va desf şura conform Planului de înv mânt (anex  la Curriculum-ul 
de preg tire) 

1.6.5. Evaluarea cunoştin elorV  rug m s  preciza i dac : 
– este necesar  evaluarea ini ial  a aptitudinilor şi/sau a unui nivel de cunoştin e, minim acceptabil, 
pentru accesul la program? DA/NU 

– este necesar  o anumit  perioad  de practic  medical  neîntrerupt  pentru accesul la program? 
Da/Nu 

A.în timpul programului (evaluare formativ ): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

B.la sfârşitul programului (evaluare sumativ ): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

NOT : 
Evaluarea sumativ  permite sau nu (condi ia este ob inerea unei note mai mari sau egale cu 6 
atât pentru proba practic , cât şi pentru proba scris ) participarea la examenul pentru ob inerea 
specializ rii* ..... 

1.6.6. Tematica de examen pentru ob inerea specializ rii este cuprins  în Planul de înv mânt şi va 
fi disponibil  pentru publicare electronic  şi pe site-ul www.snspms.roProbe de evaluare, specifice 
programului: 
– prob  scris : Da/Nu 

– prob  de abilit i/manualit i*: Da/Nu 

2. Estimarea bugetului/program se face la SNSPMPDSB, dup  modelul: 
Nr. 
crt. 

Denumire capitol buget 
Valoare 
(RON) 

1. Cheltuieli de personal 
 2. Cheltuieli indirecte (regie, chirii) 
 3. Suport de curs (cheltuieli de editare - publicare în vederea realiz rii programului) 
 

4. 
Cheltuieli materiale (materiale consumabile, componente, costuri pentru acces la tehnologia/aparatura de instruire a 
ter ilor)  

5. TOTAL 
 

3. Organizatorul şi coordonatorul programului de specializare: 
Şcoala Na ional  de S n tate Public , Management şi Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, 
prin Centrul na ional de dezvoltare profesional  în domeniul sanitar 

3.1. Preciz ri organizatorice: 
– Perioada de desf şurare, locul şi planificarea disciplinelor pe zile şi ore se fac de c tre responsabilul 
local al programului de specializare. 
– Prezen a nominal  a cursan ilor la activit ile desf şurate în centrul de preg tire se face în condica de 
prezen . 
4. Validarea ştiin ific  se face de c tre: 

Comisia de specialitate a Ministerului S n t ii 
5. Acreditarea specializ rii se face de c tre: 

Ministerul S n t ii 
6. Creditarea specializ rii: Ordinul Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten ilor Medicali din 
România 

Not   



* Se pot înscrie la examenul final numai absolven ii programului de preg tire care au ob inut la evaluarea sumativa 
minimum nota 6. Participan ii la programul de preg tire pot sus ine examenul de ob inere a specializ rii în limita a 2 
ani de la absolvire. 

7. Competen ele dobândite la promovarea examenului de specializare în domeniul ............. 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

8. Condi ii de înscriere la programul de preg tire (con inutul dosarului candidatului la program): 
- Asistent medical generalist/moaş /asistent medical cu drept de liber  practic  (cu certificat de membru al OAMGMAMR) 
- Certificat de membru al OAMGMAMR şi aviz anual - în copie - Da 
- Solicitarea unit ii angajatoare; 
- Diplom  de studii - în copie - Da 
- Cartea de identitate - în copie 
- Dovada achit rii taxei de instruire - Da 

Prin aceasta se certific  legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în programul de specializare. 
Responsabil na ional de program 
Nume, prenume: 
Semn tura 

PLANUL DE ÎNV MÂNT AL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE 
............................................................. 

Valabil începând cu anul: ............. 
Durata: ........................................ 
         (Se trece durata în s pt mâni.) 
Loc de desf şurare: ............................................... 
Forma de înv mânt: cursuri de zi/cu frecven  redus  
I. Obiective educa ionale specifice 
1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 

etc. ..................................... 
II. Programa analitic : 

A.No iuni teoretice 
1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 

etc. ..................................... 
B.Activit i practice. Tehnici şi metode generale 
1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 

etc. ..................................... 
III. Baza de calcul al timpului de înv mânt 

Modul preg tire teoretic  Activitate practic  sub coordonare direct  
Activitate practic  sub supervizare la locul de 
munc  

Nr. de 
s pt mâ
ni 

Nr. de 
zile/s pt mâ
n   

Nr. 
de 
ore/
zi 

Ore 
pentru 
evalua
re 

TOTAL 
ORE 
(1x2x3+
4) 

Nr. de 
s pt mâ
ni 

Nr. de 
zile/s pt mâ
n   

Nr. 
de 
ore/
zi 

Ore 
pentru 
evalua
re 

TOTAL 
ORE 
(6x7x8+
9)  

Nr. de 
s pt mâ
ni  

Nr. de 
zile/s pt mâ
n  

Nr. 
de 
ore/
zi 

Ore 
pentru 
evalua
re  

TOTAL ORE 
(11x12x13+
14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IV. Reparti ia orelor pe discipline şi forme de preg tire 

Nr. crt. Disciplina de înv mânt Total ore 
Din care pentru: 

Nr. credite 
Curs Seminar Activit i practice Evaluare 

I. MODULUL TEORETIC 
 1 

       2 
       ... 
       

 
TOTAL ORE MODULUL I 

      II. MODULUL PRACTIC 
 1 

       2 
       ... 
       

 
TOTAL ORE MODULUL II 

      III. MODULUL DE EVALUARE 
 1 Evalu ri de parcurs 

      



2 Evaluare final  
      

 
TOTAL ORE MODULUL III 

      
 

TOTAL GENERAL ORE 
      

V. Preciz ri organizatorice şi metodice 
1. Modul de desf şurarea al activit ii practice ............ 
2. Organizarea şi desf şurarea activit ilor teoretice şi de evaluare ........... 
3. Ritmul mediu zilnic = ... ore 
etc. ....................................... 
TOTAL ORE SECRETARIAT ..........  
TEMATICA DE EXAMEN PENTRU OB INEREA SPECIALIZ RII 
.......................... (maximum 3.000 de caractere) 

Responsabil na ional de program, 
Nume, prenume: 
Semn tura 

La data de 09-02-2018 Anexa nr. 5 a fost modificat  de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 67 din 
19 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 09 februarie 2018 

Anexa nr. 6 
la norme 

MINISTERUL S N T II 
Şcoala Na ional  de S n tate Public , Management şi Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 
Nr. ............/..................... 

ADEVERIN  

Domnul/Doamna ........................................................................, de profesie 
......................................., n scut/  în anul ......., luna .............., ziua ...., în localitatea 
..............................., jude ul ................................, CNP ............................., a absolvit 
programul de preg tire în vederea reconversiei profesionale pentru ob inerea specializ rii 
..................................................................., organizat în perioada ........................, în centrul 
de preg tire ................................................. 
Prezenta adeverin  serveşte pentru înscrierea la examenul de specializare organizat de Ministerul 
S n t ii. 

Director general,  
…………………………………. 

Director Centru,  
…................................................... 

La data de 09-02-2018 Anexa nr. 6 a fost modificat  de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 67 din 
19 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 09 februarie 2018 

Anexa nr. 7 
la norme 

MINISTERUL S N T II 
Şcoala Na ional  de S n tate Public , Management şi Perfec ionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 
Nr. ............/..................... 

ADEVERIN  

Domnul/Doamna ............................................................., de profesie 
......................................., n scut/  în anul ......., luna .............., ziua ...., în localitatea 
..............................., jude ul ................................, CNP ..................................., a absolvit 
programul de preg tire complementar specialit ii de baz  în vederea dezvolt rii abilit ilor 
profesionale în specializarea ......................................................., organizat în perioada 
.........................., în centrul de preg tire .............................................. . 
Prezenta adeverin  serveşte pentru înscrierea la examenul de specializare organizat de Ministerul 
S n t ii. 

Director general,  
................................. 

Director Centru,  



............................ 

La data de 09-02-2018 Anexa nr. 7 a fost modificat  de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 67 din 
19 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 09 februarie 2018 

---- 


