ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI
ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA – FILIALA TIMIS

Adresa: str.1 Decembrie Nr.13 Ap.9 Timisoara
Telefon/Fax : 0256/274739
E-mail:secretariat@oammr-timis.ro
www.oammr-timis.ro

ANUNT
Gradul Principal - Asistenti Medicali
1. Inscrierea candidatilor, in perioada 18- 29.11.2013, în zilele lucrătoare la sediul filialei
OAMGMAMR Timis;
2. Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii:
02- 06.12.2013;;
Susţinerea de către candidaţi a testului- grilă
- asistenţii medicali generalişti: 12.12.2013, orele 10.00 – 12.00;
- celelalte categorii de candidaţi 13.12.2013, orele 10.00 – 12.00
Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti,
moase si asistenti medicali - sesiunea 2013, conform Ordinului nr.1091/20.09.2013 se stabileste in suma
de 120 lei/ participant.Taxa se va plati dupa cum urmeaza:
- 30%, respectiv suma de 36 lei, in contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI
4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul
Sanatatii, str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti, cod 010024.
- 70%, respectiv suma de 84 lei, in contul IBAN nr. RO49UGBI0000362008983RON, deschis la
Garanti Bank, beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din Romania, CUI 15346984, Bucuresti str.Ing. Zablovschi nr.76 cod. 011312.
La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la art.
13 lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte
documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) 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 in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
g) dovada plăţii sumei de participare la examen.
(2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu
iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen,
numărul de telefon al candidatului.
Metodologia desfasurarii examenului se gaseste pe site-urile www.oamr.ro si
www.oammr-timis.ro

