
ORDIN nr. 3.618 din 7 aprilie 2016
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului
delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea
programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical
generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii
învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Nr. 3.618 din 7 aprilie 2016
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 594 din 9 mai 2016

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
Data intrarii in vigoare : 19 mai 2016

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Solicitarea Consiliului Concurenţei nr. 13.299/2015
privind obligativitatea asigurării unui acces nediscriminatoriu al tuturor
şcolilor postliceale acreditate la implementarea programului special de
revalorizare,

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

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrul
sănătăţii emit prezentul ordin.

ART. I
În cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului

delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea
programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical
generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii
învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 26 august 2014, sintagma "şcolile
postliceale publice" se înlocuieşte cu sintagma "şcoli postliceale acreditate,
publice şi private".

ART. II
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele

şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unităţile de
învăţământ preuniversitar, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

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

p. Ministrul educaţiei naţionale
şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,
secretar de stat


