
PROCEDURĂ OPERȚIONALĂ LA NIVELUL FILIALEI 

        privind 

ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI CA PERSOANĂ FIZICĂ 
EXCLUSIV ÎN CENTRE DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID – 19 

 

 

1. Obiectul procedurii  

Prezenta procedură se aplică la nivelul filialelor OAMGMAMR în scopul eliberării avizului anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei ca persoană fizică, exclusiv în centrele de împotriva COVID-19 și se estimează 
că se va aplica doar pe parcursului anului 2021, ca urmare a imposibilității tehnice de integrare în regim de 
urgență a prevederilor OUG nr. 3/ 2021 în sistemul Registrului Național Unic operațional la nivelul majorității 
filialelor OAMGMAMR. 

 

2. Temeiul legal :  

2.1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

2.2ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 29/2021 pentru modificarea și completarea ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
Nr. 3/2021privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

2.3 Hotărârea Consiliului Național nr.24 din data de 22.04.2021pentru completarea anexei nr.3 la Statutul  
Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România prin care a fost 
aprobat modelul avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei ca persoană fizică, exclusiv în centrele 
de împotriva COVID-19, publicată în M. Of. nr. .... din data de ... 

 

3. Etapele procedurale : 

3.1 La momentul prezentării asistentului medical generalist / asistentului medical / moașei la sediul filialei, 
operatorul verifică calitatea de membru activ a solicitantului, numărul de credite, situația abaterilorși plata 
cotizației 

3.1.1. În funcție de eventualele situații de neconformitate identificate ( ex. nu este membru, este 
membru suspendat, nu are numărul de credite, înregistrează restanțe la plata cotizației) i se 
furnizează îndrumări pentru remedierea situațiilor de neconformitate. 

3.2. În situația în care prin verificări nu sunt identificate motive / situația care să impieteze emiterea avizului 
anual pentru autorizarea exercitării profesiei ca persoană fizică, exclusiv în centrele de împotriva COVID-19 se 
va trece la etapa de emitere a acestuia. 



În cadrul acestei etape se va folosi modelul de aviz aprobat prin Hotărârea Consiliului Național nr.24 din data 
de 22.04.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. ...., care se constituie ca Anexa nr. 1 la prezenta Procedură 
Operațională. 

Formatul documentului este .docx din suita Office ce permite înscrierea de către operatori, manual, a 
câmpurilor libere. 

3.2.1. Se verifică în prealabil : calitatea de membru, numărul de credite, polița de asigurare 

3.3. Operatorii de la nivelul filialelor vor pregăti documentul în vederea completării câmpurilor astfel :  

3.3.1 .denumirea filialei emitente 

3.3.2 numărul de ordine al avizului 

-  numărul de ordine avizului se va înscrie de începând cu numărul de ordine 1. 

- numărul avizului este identic cu numărul de ordine din registrul de evidență al avizului 
anual pentru autorizarea exercitării profesiei ca persoană fizică, exclusiv în centrele de 
împotriva COVID-19 (anexa nr. 2 la prezenta procedură)  

- în cazul filialelor cu mai mulți operatori se va avea în vedere alocarea de numere distincte 
pentru fiecare solicitant 

- la nivelul fiecărei filiale se va tine evidență a numărului de avize emise, conform modelului 
de la anexa nr. 2, care va fi transmis pe data de 1 a lunii, pentru luna precedentă, la 
OAMGMAMR, electronic, la adresa de email : secretariat@oamr.ro 

3.3.3. data emiterii 

3.3.4. numele titularului ( se va folosi scriere cu majuscule și diacritice) 

3.3.5. codul numeric personal 

3.3.6. profesia  

3.3.7. seria certificatului de membru 

3.3.8. data emiterii certificatului de membru 

3.3.9. specialitatea 

3.3.10. perioada de valabilitate a avizului (valabilitatea va fi până la 31 decembrie) 

3.3.11. numărul poliței de asigurare, inclusiv data 

3.3.12 societatea de asigurare emitentă a poliței de asigurare  

3.2.13. numărul de credite 

3.3.14. sancțiuni 

3.3.15 numele și prenumele președintelui filialei emitente 

3.4. Operatorul trece apoi la reverificarea datelor înscrise asigurându-se ca acestea sunt corect completate. 

3.5. Operatorul printează documentul și îl transmite pentru semnare la președintele filialei 

mailto:secretariat@oamr.ro


3.6. după semnarea documentului de către președintele filialei se aplică pe document ștampila filialei, timbrul 
sec și ștanța 

3.7. operatorul procedează apoi la scanarea documentului pentru adăugarea acestuia în arhiva electronică a 
membrului și se completează registrul de la anexa nr. 2  

3.8se predă avizul către titular 

 

4. Arhivarea 

În funcție de procedura de la nivelul fiecărei filiale, fotocopia avizului de arhivează la dosarul personal al 
membrului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1    la Procedura operațională la nivelul filialei privind eliberarea avizului anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei ca persoană fizică, exclusiv în centrele de împotriva COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2  la Procedura operațională la nivelul filialei privind eliberarea avizului anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei ca persoană fizică, exclusiv în centrele de împotriva COVID-19 

 

FILIALA ________________ 

 
Registrul de evidență al avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei ca persoană fizică, exclusiv 

în centrele de împotriva COVID-19  
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Serie certificat de 
membru 

Data eliberării 
avizului 
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