Program revalorizare asistenti medicali generalisti
Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov face următoarele precizări în legătură cu
programul de revalorizare pentru asistenții medicali generaliști:
1) Programul de revalorizare este stabilit de către Ministerul Educației Naționale în colaborare
cu Ministerul Sănătății și OAMGMAMR
2) În acest sens, în 2014 și 2015 au apărut în România două acte normative care reglementează
problema revalorizării:
a) Ordinul comun al ministrului educației naționale, ministrului delegat pentru învățământ
superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și ministrului sănătății nr.
4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale
de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru
absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior (publicat in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 624 din 26 august 2014)
b) Ordinul ministrului educației naționale nr.5114 din 2014 privind Metodologia de
organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării
iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007
(publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015 )
3) Asistenții medicali generaliști care se încadrează în art. 4 din OMEN nr.5114/2014 pot face
cursuri de revalorizare, astfel încât diplomele să le fie recunoscute automat în statele Uniunii
Europene după Raportul de Evaluare al Comisiei Europene din 2019.
4) Aceste cursuri nu sunt obligatorii pentru asistenții medicali generaliști care își desfășoară
activitatea pe teritoriul României, nu condiționează păstrarea locului de muncă sau statutul
profesional deja dobândit al nici unui asistent medical generalist. Practic, de revalorizarea
diplomelor au nevoie doar asistenții care doresc să lucreze în țările UE.
5) Cursurile au rolul de a echivala pregătirea asistenților medicali generaliști din România cu
standardele impuse de Uniunea Europeană și au fost solicitate de Comisia Europeană anul
trecut, în momentul modificării Directivei privind recunoașterea calificărilor Profesionale
(astfel, Comisia Europeană a adoptat Directiva 55 / 2013 care modifică Directiva 36 / 2005)
6) În România, programul de revalorizare se va desfășura în 14 școli postliceale sanitare
publice:
1. Şcoala Postliceală Sanitară "Fundeni" din Bucureşti;
2. Şcoala Postliceală Sanitară "Grigore Ghica Vodă" din Iaşi;
3. Liceul "Charles Laugier" din Craiova;
4. Colegiul de Ştiinţe "Grigore Antipa" din Braşov;
5. Şcoala Postliceală Sanitară din Alba Iulia;
6. Şcoala Postliceală Sanitară din Arad;
7. Liceul Teoretic "George Emil Palade" din Constanţa;
8. Colegiul Naţional "Ana Aslan" din Brăila;
9. Liceul "Victor Babeş" din Cluj-Napoca;
10. Şcoala Postliceală "Hippocrate" din Focşani;
11. Liceul Tehnologic Penticostal "Betel" din Oradea;
12. Şcoala Postliceală din Zalău;
13. Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Iosif Mărturisitorul" din Baia Mare;
14. Colegiul Tehnic "Iancu de Hunedoara" din Hunedoara.
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7) Cei care doresc să se înscrie la aceste cursuri o pot face la sediul școlii în următoarele
perioade:



8 iunie – 3 iulie 2015,
1 – 18 septembrie 2015.

Cursurile se vor desfăşura în zilele de sâmbătă şi duminică începând cu 01.10.2015 şi
durează între 11 și 32 de săptămâni, în funcție de anul absolvirii școlii postliceale sanitare.
8) Actele necesare sunt următoarele:
a) Fişa de înscriere a solicitantului ( se găsește la școală )
b) Copie certificat de naştere;
c) Copie C.I./B.I.;
d) Copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);
e) Copie legalizată de pe actul de studii;
f) Adeverinţă emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România prin care se face dovada unei experienţe profesionale
de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenţii liceului
sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1an);
g) Dosar plic/cu şină.
9) Cursanții plătesc o taxă de școlarizare care va fi stabilită în funcție de numărul de înscrişi
şi de durata cursurilor (poate varia între 800 și 1200 de lei).
10) Programul de revalorizare se va desfăşura, în funcţie numărul de înscrişi, până în 2017.
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