
 

 

INFORMATII privind Examenul de grad principal, sesiunea 10 – 11 noiembrie 2011! 

Asistenţii medicali generalişti vor susţine examenul in data de 10 noiembrie 2011; 

Moaşele şi asistenţii medicali din alte specialităţi vor sustine examenul in data de 11 noiembrie 
2011. 

 
          Specalităţile la care se organizează examenul de grad principal sunt: 
                - asistent medical generalist; 
                - moaşă/obstetrică–ginecologie; 
                - asistent medico-social; 
                - asistent igienist de cabinet stomatologic; 
                - asistent medical stomatologie;  
                - balneofizioterapie; 
                - farmacie; 
                - igienă – sănătate publică; 
                - laborator; 
                - nutriţie – dietetică; 
                - radiologie – imagistică medicală. 

 

 La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele acte: 

                - cerere de înscriere cu datele de contact; 
                           - copia actului de identitate; 

              - copia diplomei de absolvire /licenţă sau echivalente a uneia dintre următoarele instituţii de 
învăţământ: şcoală postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea de asistenţă 
medicală/moaşe; 
              - copia atestatului de echivalare, după caz; 
              - adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, 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, sau după caz, copie legalizată şi 
traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat. (La calculul 
vechimii NU se ia in considerare perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani.) 
              - copia actelor de schimbare a numelui, după caz; 
              - dovada plăţii sumei de participare la examen. 
 
 
       Inscrierile se fac la Directia Judeteana de Sanatate Publica Galati in perioada 17 – 28.10.2011, 
la Camera 4, intre orele 8.00-15.00. 
 
       Taxa de participare este de 120 de lei şi se va depune în contul IBAN nr. 
RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcţia de Trezorie a Municipiului 
Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, 
cod 010024. 


