ROMÂNIA
M I N I S T E R U L E D U C Ał I E I , C E R C E T ĂR I I Ş I T I N E R E T U L U I
CABINET MINISTRU
ORDIN
referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăŃământ şi a
programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură
pregătirea prin învăŃământul preuniversitar postliceal
În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului,
Ministrul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului
emite prezentul ordin:
Art. 1 – (1) Se aprobă standardul de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională de
nivel 3 avansat, asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăŃământul
preuniversitar postliceal.
(2) Standardul de pregătire profesională pentru această calificare este cuprins în Anexa nr. 1,
parte integrantă a prezentului ordin.
Art. 2 – Se modifică anexele ordinului ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 4760/26.07.2006 prin
care au fost aprobate planurile de învăŃământ şi programele şcolare pentru calificările profesionale
de nivel 3 avansat.
Art. 3 – (1) Se aprobă planul de învăŃământ pentru calificarea asistent medical generalist.
(2) Planul de învăŃământ pentru această calificare este prezentat în Anexa nr. 2, parte
integrantă a prezentului ordin.
Art. 4 –(1) Se aprobă programa şcolară pentru calificarea asistent medical generalist.
(2) Programa şcolară pentru această calificare este prezentată în Anexa nr. 3, parte integrantă
a prezentului ordin.
Art. 5 - Începând cu anul şcolar 2007-2008 se aplică standardul de pregătire profesională, planul de
învăŃământ şi programa şcolară pentru calificarea de nivelul 3 avansat de calificare – asistent
medical generalist, aprobate prin prezentul ordin.
Art. 6 – Secretarul de Stat pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar, DirecŃia Generală Management
ÎnvăŃământ Preuniversitar, DirecŃia Generală Managementul Resurselor Umane, DirecŃia Generală
ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor şi RelaŃia cu Parlamentul, Centrul NaŃional de Dezvoltare a
ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic, Centrul NaŃional pentru Curriculum şi Evaluare în
ÎnvăŃământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti, unităŃile de
învăŃământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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