
                                                                                                                  

Aprobat 

 preşedinte, 

       

Către, 

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România – filiala BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 

I. Subsemnatul/a _________________________________________ ,  membru al  OAMGMAMR – Filiala 

Bistriţa-Năsăud, posesor al Certificatului de membru seria ____  numărul: |__|__|__|__|__|__| 

CNP:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  telefon: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

E-mail: _____________________________________________________ 

prin prezenta solicit acordarea avizului pentru anul 2022, pentru exercitarea profesiei de asistent medical: 

 

1. Specialitatea în care exercit profesia: 

Prima specialitate: ________________________________________________ 

A doua specialitate (doar dacă se exercită profesia şi în a doua specialitate): _________________________ 

2. Locul de muncă: 

Primul loc de muncă: ____________________________________________________________________ 

Al doilea loc de muncă (dacă este cazul) ______________________________________________________ 

3. Anexez prezentei cereri: 

□ copia/copiile asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru întreg 

anul 2022. 

□ raport REVISAL/angajat sau copie după CIM în vigoare (pentru asistentii medicali cărora nu li se reţine 

cotizaţia pe stat de plată) 

□ copia CI - pe care se va nota starea civilă, nume anterior (dacă este cazul) (informaţiile sunt necesare pentru 

actualizarea datelor în noul Registru Naţional Unic) 

 

II. Subsemnatul/a, ________________________________________ cunoscând prevederile legale privind 

falsul în declarații, uzul de fals, precum și faptul că eventualele declaraţii inexacte sau false pot determina 

sancţiuni civile sau penale, declar că toate informațiile, datele și documentele furnizate sunt corecte și complete, 

că NU nu mă aflu în stare de nedemnitate, incompatibilitatea sau în altă situație care împiedică exercitarea 

profesiei. In conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016, îmi exprim acordul pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care au fost solicitate și mă oblig să aduc la cunostința 

OAMGMAMR filiala Bistriţa-Năsăud orice modificare a acestor date. 

Declar pe proprie răspundere că: 

□ SUNT de acord ca OAMGMAMR filiala Bistriţa-Năsăud să primească şi să transmită prin poștă electronică/e-

mail documente care conțin datele mele cu caracter personal către mine şi către angajator în scopul îndeplicirii 

condiţiilor legale pentru exercitarea profesiei. 

□ NU SUNT de acord cu transmiterea și primirea prin poștă electronică/e-mail a documentelor care conțin datele 

mele cu caracter personal. Mă voi prezenta personal pentru depunerea şi ridicarea acestora. 

 

 

III. Împuternicesc pe dl/dna ___________________________________________________________, 

legitimat/ă cu BI/CI seria ____  numărul: |__|__|__|__|__|__| , să depună în numele meu actele necesare avizării 

anuale şi să ridice avizul de la OAMGMAMR Filiala Bistriţa-Năsăud. (Se completează doar de către persoanele 

care împuternicesc  o altă persoană pemtru depunerea cererii şi ridicarea avizulu) 

 

 

 Data                                                                                       Semnătura 

 

___/___/______                                                                    __________________ 

 

 

 

NOTĂ: Cererea se completează şi se semnează PERSONAL de către SOLICITANT!!! Completarea şi 

semnarea cererii de către o altă persoană constituie fals în înscrisuri/declaraţii şi poate fi sancţionată 

conform reglementărilor legale. 

Cererea şi documentele necesare se pot trimite scanate, pe adresa: avizare@oamrbn.ro 

 


