
 

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, 
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI  
DIN ROMÂNIA - FILIALA SĂLAJ 

 
Tel.: 0741-108.129 

Tel./Fax: 0360-101.160 
E-mail:oammrsj@yahoo.com 

E-mail: secretariat@oamr-salaj.ro,  
Website: www.oammrsj.org 

 

str. Sfanta Vineri, nr.18, bl. B21, ap. 23, Zalau, România  
CIF: 15381965 

 

OAMGMAMR este operator de date cu caracter personal, este notificat la ANSPDCP, nr. 11308 și prelucrează date în scopul îndepliniri atribuțiilor 
legale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele colectate se stocheaza, arhivează conform legislației în vigoare. 
Persoanele vizate ale căror date personale sunt prelucrate de noi pot să își exercite drepturile conform Regulamentului (UE) 2016/679. Mai multe 
informații puteți obține pe siteul www.oammrsj.org. 

 

  Nr. ............ / ...........................       APROBAT  Presedinte, 
 

Către,     OAMGMAMR FILIALA SALAJ 
 

Cerere de solicitare eliberare AVIZ ANUAL pentru exercitarea profesiei pe anul 2023 
 

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)/voluntar(ă) la: 
1. ..........................................................................................................................................; 
2. ...........................................................................................................................................  
prin prezenta cerere vă rog să îmi aprobaţi acordarea AVIZULUI ANUAL pentru anul 2023, pentru exercitarea profesiei de asistent 
medical în specialitatea:  

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

Anexez: 
  □ Contract de munca   , □  Contract de voluntar,  □ Contract prestari servicii (certificate conform cu originalul) 

  □ Copia poliţei de Asigurare de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, certificată conform cu 
originalul 

  □ 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; 
- □ sunt voluntar(ă) 
- □ mă angajez că voi declara orice schimbare a angajatorului sau în exercitarea profesiei (grad principal, schimbat speialitate, competente, 
modificari date personale, incetare acticitate) 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 Sălaj 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 Sălaj. 
 

- Solicit Avizul anual de exercitare a profesiei on-line la urmatoarea adresa de email: 
..................................................................................................................................................................................... 
 

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

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

 
Verificat: Sandor Cornelia Aurora  □ / Semnatura ....................... 
   Stoica Cristina Anca        □ / Semnatura ....................... 
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