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                       Prin adresa nr. 1081/13.06.2016, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 

39468/13.06.2016, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 

Medicali din România ne înaintează proiectul privind metodologia de organizare și 

desfășurare a examenului de grad principal la care au acces asistenţi medicali 

generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali, în vederea 

aprobării de către conducerea Ministerului Sănătății. 

                       În acest sens, la art.40. alin.(1), lit. (x1 ) și alin. (11)  Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România cu modificările și completările ulterioare prevede: 

”Art.40 (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România are următoarele atribuţii: 

x^1) organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, 

moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele de 

grad principal candidaţilor care au promovat acest examen; 



(1^1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal se 

elaborează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.” 

                   Precizăm că sesiunile de examen anterioare anului 2016, au fost organizate 

de Ministerul Sănătății în colaborare cu organizația profesională menționată.   

                 Din analiza proiectului înaintat de aceasta rezultă că: 

1. în vederea organizării și susținerii examenului de grad principal, Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România: 

- colaborează cu Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a 

Municipiului București ; 

 -desemnează colectivul de cadre didactice și formatori acreditați în domeniu care au în 

atribuție elaborarea tematicii și bibliografiei de examen pentru fiecare din profesiile celor 

care au aces la acest examen; 

- asigură publicarea anunțului de examen;  

- numește o comisie centrală și comisii locale de examen cu atribuții organizatorice din 

componența cărora fac parte și reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai direcțiilor de 

sănătate publică, precum și comisia de elaborare a subiectelor de examen formată din 

cadre didactice și formatori acreditați în domeniu; 

- asigură spațiile de desfășurare a examenului, condițiile de securitate, personalul și 

birotica necesare; 

- validează rezultatele examenului; 

- asigură, plata în condițiile legii, a tuturor cheltuielilor ocazionate de organizarea și de 

desfășurarea examenului de grad principal ; 

2. în anexele 1-4 sunt cuprinse modelele documentelor care se întocmesc de către 

persoanele desemnate să efectueze activitățile prevăzute pentru organizarea și 

desfășurarea examenului de grad principal, precum și modelul de Certificat de grad 

principal.  

             Având în vedere importanța organizării acestui examen pentru profesiile de 

asistent medical generalist, moașă, asistent medical, soră medicală și oficiant medical, 

propunem să se aprobe proiectul de ordin pentru aprobarea metodologiei pentru 



organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali 

generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali anexat. 

                              În cazul în care sunteți de acord, anexăm proiectul Ordinului pentru 

aprobarea metodologiei pentru organizarea și desfășurarea examenului de grad 

principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale 

și oficianţi medicali, în vederea publicării pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru 

îndeplinirea procedurii transparenței decizionale, conform legii. 
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R O M Â N I A 
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O R D I N 
 

pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad 

principal pentru asistenți medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori 

medicale şi oficianţi medicali 

 
 

               Văzând referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane, juridic și 

contencios nr.........................,     

                Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1), lit. x1), alin.(11) și (12) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare,    

               În temeiul prevederilor art.7 alin (4) din Hotărârea Guvernului Nr. 144/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările și completările 
ulterioare,   
               ministrul sănătății emite următorul 
   

O R D I N: 

 

Art.1 Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad 

principal pentru asistenți medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale 

și  oficianți medicali, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin; 

Art.2 Direcția generală resurse umane, juridic și contencios și Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului Ordin. 

Art.3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
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