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Ministerul Sănătăţii - MS 

Ordinul nr. 981/2015 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru 
aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de 

grad principal, sesiunea 2015 

În vigoare de la 14.08.2015 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. 
N.B. 8.271/2015, 

 

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. 

Art. I. 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de 
organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2015, se completează după cum urmează: 

 

1. În anexa nr. 1, la articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

 

" 

(3) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie 
de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite." 

 

2. În anexa nr. 1, la articolul 15 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu 
următorul cuprins: 

 

" 
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i) candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 
România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 
alin. (4) din Legea nr. 78/2014. Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în 
funcţie de timpul efectiv de lucru prestat." 

 

Art. II. 

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi celelalte instituţii implicate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. III. 

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

 

p. Ministrul sănătăţii, 

Alin Iulian Tucmeanu,  

secretar de stat 

Bucureşti, 10 august 2015. 

 

Nr. 981. 


