
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT 

MEDICAL   

 

 

Titluri de calificare de  ASISTENT MEDICAL 

(AM)   

 

 

Documente necesare 

 

Titluri de calificare de asistent medical de: 

- Pediatrie 

-  Radiologie 

- Igiena 

- Laborator 

- Stomatologie 

- Balneofiziokinetoterapie si Recuperare 

- Farmacie 

- Igienist de cabinet stomatologic 

- Medico- social  

- Ocrotire 

 

   Nivelul de studii atestat este: 

 

1. studii superioare- diplo ă de 
a solvire/diplo ă de li e ță; 
 

2. studii postliceale- diplo ă/ ertifi at de 
a solvire/ ertifi ate de o pete țe 
profesionale/ atestat; 

 

3. studii medii- bacalaureat de liceu sanitar 

specializare laborator, cu durata de 

pregătire de 5 a i  
 

 

1. Cerere- tip; 

2. Copie după actul de identitate; 

3. După az, copie după documente de schimbare a 

numelui 

4. Copie după Diplo ă de a alaureat 

5. Copie după unul din documentele de studii de AM 

prevăzute î  oloana I 

6. Copie după Foaia atri olă/ Supli e tul la diplo ă 

7. Adeverința u perioada ș olarizării, după az, de la 
ș oala postli eală/ fa ultate- în original; 

8. Cartea de u ă- î  opie legalizată la otar sau 
opie atestată ”conform cu originalul” de ătre 

angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, 

o tra tul i dividual de u ă î soțit de a tele 
adițio ale după az - î  opie legalizată la otar sau 
opie atestată ”conform cu originalul” de angajator. 

9. Adeveri ța de ve hi e conform Anexei II- în original 

sau extras din REVISAL se at, parafat și î registrat 

de ătre u itatea are îl eli erează.  
Extrasul di  REVISAL tre uie să o ți ă fu ția, 

or a de î adrare, data de î eput și de sfârsit a 
perioade lu rate și după az, o edii fără plată, 
reștere opil, o edii edi ale, suspe dări. 

10. Dovada achitării taxei de  RON. 

 

Notă: Autentificarea opiilor a telor prevăzute la pu tele -6, "conform cu 

originalul", se face pe baza documentelor originale prezentate de solicitant. 
 


