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Şcoala Naţională de Sănătate Publică
Management şi Perfecţionare În Domeniul Sanitar
Bucureşti
Centrul Naţional de Dezvoltare

Profesională

În Domeniul Sanitar

Str. Vaselor nr. 31, Str. Bodesti nr.l , Sector 2, Bucureşti; tel. :(021 )252 7834, 252 7893, fax: (021 )2523014
contactwsnsprns.ro, www.snspms.ro
tet.:0212556551, fax 0212556445

Către:

În baza Ordinului M.S. nr. 613/2013, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare În Domeniul Sanitar Bucureşti, programe
de specializare pentru asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie În
specialităţile: Radiologie-imagistică
medicală, Laborator, Balneo-fizioterapie,
Nuttliie şi
dietetică şi Igienă şi sănătate publică.
Înscrierea la programul de specializare, În anul de învăţământ 2016 - 2017, se realizează
În perioada 01 iunie 2016 . 01 septembrie 2016, unităţile sanitare publice sau private
interesate trimit pe adresa de e-mail: aSistentimed@snspms.ro. următoarele documente:
.:. solicitarea din partea conducerii instituţiei, conţinând tabelul nominal cu asistenţii
medicali, specializarea dorită şi persoană de contact;
.:. dosarul de Înscriere pentru fiecare participant cu următoarele documente scanate:
diplomă sau certificat de absolvire studii În specialităţile asistent medical generalist
sau de pediatrie;
certificat de membru / aviz anual de liberă practică,'
adeverin{ă de salariat;
carte de identitate şi date de contact (număr telefon şi adresă e-mail).
Mai multe detalii despre Înscrierea la programele de specializare sunt publicate pe
site-ul instituţiei (vvww.snspms.ro).
Având În vedere cele menţionate, vă rugăm să informaţi unităţile sanitare, publice sau
private, de pe raza judeţului În care vă desfăşuraţi
activitatea, privind organizarea
programelor de specializare sus mentionate.
Cu deosebită consideraţie,
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