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Documentele necesare înscrierii în OAMGMAMR 

 

 

1. Cererea de înscriere și Declarația pe proprie răspundere https://oammr-iasi.ro/wp-

content/uploads/2021/05/01_cerere_de_inscriere_oamgmamr_si_declaratie_proprie_raspund

ere.pdf (descarcă documentul) 

 

2. Certificatul de cazier judiciar – ORIGINAL. Vezi programul Poliţiei Municipiului Iaşi și 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi https://is.politiaromana.ro/ro/utile/documente-

eliberari-acte/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar 

 

3. Certificatul de sănătate fizică şi psihică - ORIGINAL. Documentul poate fi obținut de la:     

– Registratura Policlinicii 1 – Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. 

Spiridon”; 

– Ambulatoriul Spitalului CF Iași; 

– Spitalul Municipal Pașcani; 

– Spitalul CF Pașcani. 

Altă posibilitate este aducerea a două adeverințe diferite: de sănătate fizică (de la medicul de 

familie sau de medicină internă) și de sănătate psihică (de la un medic psihiatru). 

  

5. Copia Asigurării de Răspundere Civilă Pentru Greşeli Profesionale. Polița se poate face la 

orice firmă de asigurări care face şi asigurări pentru maşini, locuinţe, bunuri etc. Valorile 

minime asigurate sunt: 10.000 Euro (asistenţi medicali, moaşe care profesează în unităţi 

sanitare cu paturi); 4000 Euro (asistenţi medicali, moaşe care profesează în unităţi de 

medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare); 2000 Euro 

(asistenţi de farmacie, asistenţi de igienă şi sănătate publică); 

 

6. Copia simplă, față-verso, a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a liceului, 

fără bacalaureat. 

 

https://oammr-iasi.ro/wp-content/uploads/2021/05/01_cerere_de_inscriere_oamgmamr_si_declaratie_proprie_raspundere.pdf
https://oammr-iasi.ro/wp-content/uploads/2021/05/01_cerere_de_inscriere_oamgmamr_si_declaratie_proprie_raspundere.pdf
https://oammr-iasi.ro/wp-content/uploads/2021/05/01_cerere_de_inscriere_oamgmamr_si_declaratie_proprie_raspundere.pdf
https://is.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar
https://is.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar


2 

 

7. Copia față-verso, legalizată la notariat, a documentului de studii - adeverință provizorie, 

certificat sau diplomă de licență - care atestă formarea în profesia de asistent medical 

generalist, moaşă sau asistent medical. 

 

8. Copia certificatului de reatestare profesională, dacă este cazul. 

 

9. Copia certificatului de naştere. 

 

10. Copia certificatului de căsătorie / divorţ (dacă a fost schimbat numele). 

 

11. Copia cărții de identitate. 

 

12. Copia chitanței taxei de înscriere (100 RON). Taxa poate achitată în contul 

RO74BACX0000001219143000 (UniCredit Bank Iaşi), cu mențiunea „Taxă înscriere 

OAMGMAMR Iași”. 

 

- Înainte de depunerea dosarului de înscriere în format fizic, trimiteți dosarul, scanat, într-un 

singur fișier PDF (nu poze!) pe e-mail, pentru verificare. Trimiteți dosarul complet. Copiile 

actelor trebuie să fie clare. Nu puneți la dosar documente nesolicitate: foaia matricolă, 

suplimentul descriptiv Europass, avizul psihologic etc. 

 

- Certificatul de membru se poate ridica, pe bază de programare prin e-mail, de la sediul 

OAMGMAMR Iași; 

 

- Dacă sunteți deja înregistrat(ă) în altă filială a OAMGMAMR și aveți certificat de membru, 

acesta este valabil pe întreg teritoriul României - nu trebuie să refaceți dosarul pentru a vă 

înscrie din nou; 

 

- În cazul în care au trecut mai mult de 4 ani consecutivi de la data absolvirii și nu ați profesat 

ca asistent medical sau moașă, va trebui să efectuați mai întâi stagiul de reatestare 

profesională https://oammr-iasi.ro/reatestarea-profesionala/, apoi vă puteți înscrie în Ordin. 

https://oammr-iasi.ro/reatestarea-profesionala/
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Contact:  

- E-mail: inscriere@oammr-iasi.ro   

- Mobil: 0742497802 

mailto:inscriere@oammr-iasi.ro

