
HOT RÂRE nr. 35 din 4 decembrie 2015 
 

privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asisten ilor Medicali din România înso it de avizul anual 
 

EMITENT    ORDINUL ASISTEN ILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTEN ILOR MEDICALI 
DIN ROMÂNIA 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015 
Data intr rii în vigoare 22-12-2015 
Form  consolidat  valabil  la data 23-05-2018 
Prezenta form  consolidat  este valabil  începând cu data de 17-10-2017 pân  la data de 23-
05-2018 
 

Forma consolidat  a HOT RÂRII nr. 35 din 4 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 951 din 22 
decembrie 2015, la data de 23 Mai 2018 este realizat  prin includerea modific rilor și complet rilor aduse 
de: HOT RÂREA nr. 26 din 14 septembrie 2017. 
În temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaş  şi a profesiei de asistent medical, precum şi 
organizarea şi func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten ilor Medicali din 
România, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 53/2014, cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

Consiliul na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten ilor Medicali din 
România emite urm toarea hot râre: 
 

Articolul 1 
(1)Certificatul de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten ilor 
Medicali din România este înso it de avizul anual numai pentru persoanele care exercit  profesia de 
asistent medical generalist, de moaş  şi de asistent medical pe teritoriul României. 
(2)Prin excep ie de la prevederile alin. (1) nu au obliga ia ob inerii avizului anual membrii Ordinului 
Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten ilor Medicali din România care de in func ii de 
conducere sau au calitatea de salaria i în cadrul OAMGMAMR şi nu exercit  profesia de asistent medical 
generalist, de moaş  sau de asistent medical.La data de 17-10-2017 Articolul 1 a fost completat de 
Articolul I din HOT RÂREA nr. 26 din 14 septembrie 2017, publicat  în MONITORUL OFICIAL nr. 818 
din 17 octombrie 2017 
 

Articolul 2 
Pentru participarea asisten ilor medicali generalişti, moaşelor şi asisten ilor medicali la concursuri sau 
examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calit ii de membru se face în 
baza Certificatului de membru şi adeverin ei pentru participare la concurs, conform anexei care face 
parte integrant  din prezenta hot râre. 
 

Articolul 3 
Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 Preşedintele 
 Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, 

 Moaşelor şi Asisten ilor Medicali din România, 
 Mircea Timofte 

Bucureşti, 4 decembrie 2015. 
Nr. 35. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anex  
 
 

Ordinul Asisten ilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asisten ilor Medicali din România 
Filiala .......................... 
Str. ................... nr ...... 
Localitatea ...................... 
Jude ul .......................... 
Tel.: .............; fax: ........ 
CIF .............................. 
Nr. de înregistrare ............/data ........ 
ADEVERIN  
Prin prezenta se adevereşte c  domnul/doamna ...., domiciliat( ) în ......., str. ........, nr. ...., bl. ..., 
sc. ..., ap. ..., sectorul ....., jude ul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI ...., seria .... nr. ..., CNP 
......................, este membru al Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten ilor 
Medicali din România - Filiala .........., având Certificat de membru nr. ......., eliberat la data de 
.........., specialitatea ............. . 
Eliber m prezenta adeverin  la cerere, în vederea particip rii la concurs sau examen de ocupare a 
unui post. 
Preşedinte, 
....................... 

Not   

Prezenta adeverin  are o perioad  de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii. 

---- 


