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CALENDAR ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2016 

17-18.11.2016 

Perioada Activitatea Atribuţii/ 
Responsabil 

Art.  

15-16.09.2016 
⪰ 60 zile înainte 

Aprobarea şi publicarea tematicilor şi bibliografiei 
pentru examen, pe www.oamr.ro 

Preşedintele 
OAMGMAMR 

Art.8 
 

14.10.2016 
⪰ 30 zile înainte 

Publicarea anunţului de examen în săptămânalul 
“Viaţa Medicală” 

OAMGMAMR Art. 7, alin 
1 

18-19.10.2016 
⪰ 30 zile înainte 

Aprobarea de către Preşedintele OAMGMAMR, a 
comisiei centrale de examen 

Preşedintele 
OAMGMAMR 

Art. 11 (2) 

19.10-07.11.2016 Perioada de înscriere  Filialele 
OAMGMAMR 

Art. 21(1) 

31.10-01.11.2016 Transmitere, spre aprobare, componenta Comisii 
Locale de Examen 

Presedintele 
filialei 

 Art. 13, 
(2) 

02.11.2016 
⪰ 15 zile înainte 

Aprobarea comisiilor locale de examen de către 
Preşedintele Comisiei Centrale de Examen 

Preşedintele 
CCE 

Art. 13 (2) 

02.11.2016 
⪰ 15 zile înainte 

Aprobarea, de către Preşedintele CCE, a componenţei 
Comisiei de Elaborare a subiectelor, programul de 
lucru şi atribuţiile comisiei, în baza propunerilor 
înaintate de membrii CCE 

Preşedintele 
CCE 

Art.15 (2) 

10.11.2016 
⪰ 7 zile înainte 

Primirea grilei de răspuns – pentru as. med. generalist CLE Art. 27 

11.11.2016 Afișare liste înscriși și transmiterea acestora prin 
aplicația electronică 

CCL  

11.11-12.11.2016 Primirea și soluționarea contestaţiilor și transmiterea 
contestațiilor nesoluționate către CCE 

CCL Art. 21(4) 

11.11.2016 
⪰ 7 zile înainte 

Primirea grilei de răspuns – pentru as. med. alte 
specialităţi 

CLE Art. 27 

13.11-14.11.2016  Soluţionarea contestaţiilor dosarelor de înscriere CCE Art. 21(4) 

15.11.2016 Afișare liste finale candidați înscriși   

14.11-15.11.2016 Elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură pentru 
asistenţii medicali generalişti 

CES Art. 25(1) 

15.11-16.11.2016 Elaborarea testului-grilă  şi a grilei de corectură pentru 
celelalte specializări, altele decât as. med. generalişti 

CES Art. 25(1) 

16.11.2016 Afișarea listelor de candidați la sălile de examen-
pentru asistenți medicali generaliști 

CCL  

17.11.2016 Afișarea listelor de candidați la sălile de examen-
pentru asistenți medicali –alte specialități 

CCL  

Asistenţi medicali generalişti 
17.11.2016 Primirea testelor-grilă şi a grilelor de corectură. 

Susţinerea testului-grilă - asistenţii medicali 
generalişti (orele10.00-12.00) 

CLE Art. 26(1),  
Art.28(1) 

17-18.11.2016 
(24h) 

Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă 
pentru asistenţi medicali generalişti 

CLE Art.41(1) 

18-19.11.2016 
(48h) 

Soluţionare contestaţii rezultat test grilă pentru 
asistenţi medicali generalişti 

CLE Art.41 (2) 

18-19.11.2016 
(48h) 

Întocmire Proces-Verbal de desfăşurare a examenului 
de grad principal – asistent medical generalist, 
conform anexei 3 – metodologie 

CLE Art. 42 
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Asistenţi medicali 
Alte specializări, altele decât asistenţii medicali generalişti 

18.11.2016 Primirea testelor-grilă şi a grilelor de corectură. 
Susţinerea testului-grilă - altele decât as. med. 
generalişti (orele10.00-12.00) 

CLE Art. 26(1),  
Art.28(1) 

18-19.11.2016 
(24h) 

Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă 
pentru alte categorii de candidaţi 

CLE Art.41(1) 

19-20.11.2016 
(48h) 

Soluţionare contestaţii rezultat test grilă pentru 
asistenţi medicali generalişti 

CLE Art.41 (2) 

19-20.11.2016 
(48h) 

Întocmire Proces-Verbal de desfăşurare a examenului 
de grad principal – alte specializări, conform anexei 3 - 
metodologie 

CLE Art. 42 

 
Activităţi comune 

 
23-24.11.2016 Transmitere către CCE, a documentelor de examen 

prevăzute la art. 43 (1) 
CLE Art. 43. (1) 

24.11.2016 Validarea rezultatelor examenului transmise de către 
CLE şi centralizate de CCE 

BEx Art. 43 (2) 

24.11.2016 Afişarea rezultatelor finale la sediul filialelor şi pe 
website-urile acestora 

CLE Art.43 (3) 

18-19.12.2016 Primire solicitări restituire suma de participare 
examen 

Filialele 
OAMGMAMR 

Art. 22 (2) 

30 zile de la data 
solicitării 

Efectuare restituire suma  de participare examen OAMGMAMR Art. 22 (3) 

 

 


