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Ministerul Sanatatii – MS

Ordinul 1403/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti,
moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali, aprobata prin Ordinul
ministrului sanatatii nr. 1137/2018
Publicat in MOR 783/26.09.2019
In vigoare de la 26 septembrie 2019

Vazand Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane in sanatate publica nr. SP 11.648/2019,
avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. x1) si alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014,
cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului
Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. I Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase,
asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.137/2018, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 27 septembrie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) elaborarea, aprobarea si mediatizarea anuntului privind organizarea si desfasurarea examenului;".

2. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) mediatizarea, la nivel local, a anuntului privind organizarea si desfasurarea examenului;".

3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) -d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) presedinte:
- presedintele O.A.M.G.M.A.M.R.;
b) vicepresedinte:
- un reprezentant nominalizat de
O.A.M.G.M.A.M.R.;

Ministerul Sanatatii, la

solicitarea

Ministerul

solicitarea

c) membri:
- 3 reprezentanti nominalizati
O.A.M.G.M.A.M.R.;

de

Sanatatii,

la

- 5 reprezentanti ai O.A.M.G.M.A.M.R.;
d) secretar:
- un reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R."
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4. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Componenta nominala a comisiei centrale de examen se aproba de catre
presedintele comisiei centrale de examen, cu cel putin 30 de zile inainte de data
inceperii examenului."

5. La articolul 12, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul
cuprins:
"l) poate desemna observatori la examenul de grad principal la nivelul filialelor
judetene si a municipiului Bucuresti. Atributiile observatorilor se stabilesc de catre
comisia centrala de examen."

6. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu cel mult 15 zile inainte de data inceperii examenului, presedintele comisiei
centrale de examen aproba componenta comisiei de elaborare a subiectelor,
precum si programul de lucru si atributiile acesteia."

7. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La examenul de grad principal organizat in specialitatea titlului de calificare obtinut in baza prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013 privind
aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza
de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
sanatatii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si
in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea
reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali, pot
participa si asistentii medicali generalisti, asistentii medicali de pediatrie, asistentii medicali de farmacie, asistentii medicali de laborator si asistentii medicali
de igiena care fac dovada incadrarii, in conditiile legii, in functia de asistent medical cu norma intreaga sau echivalent partial, pe o perioada cumulata de
minimum 5 ani anteriori datei de sustinere a examenului in structura sanitara corespunzatoare specialitatii respective, dupa cum urmeaza: servicii de
radiologie-imagistica medicala, de laborator, de balneofizioterapie, de nutritie si dietetica, de igiena si sanatate publica de farmacie."

8. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul comisiilor locale de examen unde multiplicarea testelor-grila nu se poate
efectua in doua ore din cauza numarului mare de candidati inscrisi, testul-grila se poate
transmite cu 24 de ore inainte de inceperea probei, cu aprobarea presedintelui comisiei
centrale de examen. In aceasta situatie, presedintii comisiilor locale de examen asigura
multiplicarea si pastrarea testelor-grila in conditiile stabilite la alin. (3)."

9. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul
cuprins:
"(5) Sigilarea plicurilor continand testele-grila se face prin lipirea acestora, aplicarea
stampilei, semnarea peste stampila de catre persoana desemnata de presedintele comisiei locale de examen, peste care se aplica banda adeziva transparenta."

10. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32 In timpul desfasurarii testului-grila, responsabilul de sala, supraveghetorii si observatorii nu rezolva si nu dau indicatii privind rezolvarea intrebarilor si
nu permit intrarea in sala a altor persoane, cu exceptia membrilor comisiei locale de examen si a persoanelor desemnate de comisia centrala de examen in
calitate de observatori."

Art. II Centrul de resurse umane in sanatate publica si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii,
Sorina Pintea
Bucuresti, 12.09.2019
Nr. 1403

Ordinul 1403/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti
medicali, surori medicale si oficianti medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1137/2018 ---- www.rauflorin.ro --- P a g e 2 | 2

