
Către,                                                         OAMGMAMR FILIALA HARGHITA

Cerere de solicitare eliberare AVIZ ANUAL pentru exercitarea profesiei pe anul 2019

Subsemnatul(a), ....................................................................., CNP .................................................., legitimat(ă) cu BI/
CI, seria ........., Nr ....................., domiciliat(ă) în localitatea .........................................., Str. ......................................, Nr. .......... 
bl.  .......,  sc.  .......  et.  .......  ap.  .......  ,  judeţul  ..............................,  tel.  fix/mobil:  ..........................................  e-
mail: ...............................................................,  declar că sunt angajat(ă) la
1. ..........................................................................................................................................;
2. ........................................................................................................................................... 
prin prezenta cerere vă rog să îmi aprobaţi acordarea AVIZULUI ANUAL pentru anul 2019, pentru exercitarea profesiei de 
asistent medical în specialitatea: 

1. 2. 3.
(Ex. GENERALIST, LABORATOR, FARMACIE, RADIOLOGIE, etc.)

Anexez:

□
Poliţa de Asigurare de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională pentru perioada 01.01.2019-
31.12.2019

□
Acte privind modificarea datelor din Certificatul de Membru 
(Ex. C.I, acte schimbat nume, acte evoluție profesională, competențe profesionale)

Declar pe propria răspundere că:
- □ sunt angajat(ă) la:  un singur / mai mulți – angajatori, nominalizați in această declarație;
-  □  mă angajez că voi declara orice schimbare a angajatorului sau în exercitarea profesiei la mai mulți angajatori  
concomitent sau în 2 specialități diferite;
- □ declar pe propria răspundere că exercit profesia independent:  - .............................. în profesia de ............................ 

 Declar pe propria răspundere că:
- NU am fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra umanității sau vieții în 

împrejurări legate de exercitarea profesiei de asistent medical ................................................. ;
- NU mi s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia de asistent medical prin hotărâre judecătorească sau 

disciplinară; 
- Am luat la cunostință că pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exerciţiu al profesiei;
- Am luat la cunostință că exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasă și respectiv asistent medical este 

incompatibilă cu orice acțiune de natură ce aduce atingere demnitații profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului de 
Etică si Deontologie al OAMGMAMR;

- Am luat la cunostință că în termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, sunt obligat să anunţ filiala 
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România al cărui membru sunt;

- Am luat la cunostință că dacă nu realizez anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul Naţional al Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România mi se suspendă automat dreptul de liberă 
practică, până la realizarea numărului de credite;

- Am luat la cunostință că Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea automată a calităţii de 
membru până la plata cotizaţiei datorate. 

□ Am fost informat, îmi cunosc drepturile și sunt de acord să mi se prelucreze datele cu caracter personal, cu 
respectarea confidentialitatii, conform Regulamentului (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679. 

Astfel, datele mele cu caracter personal, furnizate de mine, sunt corecte și mă angajez să anunț OAMGMAMR filiala 
Harghita în timp rezonabil în cazul unor schimbări, actualizări a datelor declarate.  

Împuternicesc pe dl./dna. ................................................................................................, legitimat(ă) cu BI/CI, 
seria ........., Nr ......................,  să mă reprezinte în relația cu OAMGMAMR filiala Harghita.

Întocmit la data de: ......................................                                                
Semnez pentru asumarea și veridicitatea celor declarate,

..........................................................................................................
(Numele și prenumele, scrise clar și cu majuscule și semnătura)

Se completeaza de personalul OAMGMAMR:

Nr. Credite pe anul 2018:  _____                            
Achitat cotizatia pana la________________                             
RCP pentru perioada__________________ 
Alte mentiuni: ________________________

Verificat de ________________________________


