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Ordinul de specialitate îi va elibera unei petente, asistent medical, avizul de 

liberă practică, însă aceasta trebuie să se prezinte la sediul instituției– 
Rezultatul demersurilor Avocatului Poporului         

 
 
 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 

din România (O.A.M.G.M.A.M.R.) - Filiala Maramureș îi va elibera unei petente avizul 

de liberă practică, dar și o adeverință care să-i permită participarea la 

concursul/examenul de ocupare a unui post corespunzător pregătirii sale. Acesta este 

rezultatul mai multor demersuri și a unei anchete efectuate de către Avocatul Poporului 

la Ministerul Sănătății, după primirea unui memoriu de la respectiva petentă – asistent 

medical. 

 

În plângerea formulată către Avocatul Poporului, respectiva persoană și-a 

exprimat nemulțumirea față de refuzul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.) - Filiala 

Maramureș de a îi aviza (viză anuală) certificatul de membru, fiindu-i astfel îngrădit 

dreptul la muncă. Petenta a menționat că a urmat și efectuat pe parcursul a 3 (trei) luni, 

un stagiu de pregătire conform solicitărilor O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Maramureș, 

deși a precizat că nu era necesar acest lucru, deoarece (la data solicitării respective) nu 

a avut o întrerupere de mai mult de 5 ani în exercitarea profesiei. 

 

Avocatul Poporului a făcut mai multe demersuri atât către Ordinul Asistenților 

Medicali, cât și către Ministerul Sănătății, demersuri care au primit răspunsuri negative. 

Ca urmare, a fost efectuată o anchetă la Ministerul Sănătății, la care au participat și 

reprezentanți ai Ordinului Asistenților Medicali. În urma anchetei, s-a constatat că nu 

este necesar ca petenta să efectueze stagiul și să susțină examenul de reatestare a 



competențelor profesionale. De asemenea, s-a stabilit ca O.A.M.G.M.A.M.R. să o invite 

pe petentă la sediul Filialei Maramureș printr-o adresă comunicată, cu confirmare de 

primire, la adresa de domiciliu a acesteia și la cea indicată de către aceasta, cu precizarea 

că se poate prezenta oricând de la data indicării în adresa respectivă. S-a consemnat că 

la data prezentării petentei la Filiala Maramureș, acesteia îi va fi eliberată o adeverință, 

care să-i permită participarea la concursul/examenul de ocupare a unui post 

corespunzător pregătirii sale. Avocatul Poporului a a fost asigurat că, în cazul în care 

petenta va prezenta documentele care atestă faptul că aceasta îndeplinește condițiile 

prevăzute de lege (asigurare malpraxis, număr credite), i se va elibera direct avizul de 

liberă practică. 

 

Ulterior efectuării anchetei, Ordinul Asistenților Medicali a precizat că a 

transmis petentei invitația de a se prezenta la sediul filialei în vederea eliberării 

adeverinței care permite participarea la concurs / examen pentru ocuparea unui post de 

asistent medical de farmacie sau a avizului anual pentru exercitarea profesiei, după caz. 

Astfel, invitația sus-menționată a fost transmisă cu confirmare de primire la ambele 

adrese de domiciliu indicate de petentă, cu precizarea că se poate prezenta la sediul 

filialei la orice dată, însă adresele respective au fost returnate expeditorului, fără 

semnătura de primire a destinatarului (cu mențiunea pe plic a dirigintelui poștal "Expirat 

termenul de păstrare"). Ca atare, Avocatul Poporului a formulat un răspuns către petentă 

în care a informat-o pe aceasta asupra tuturor demersurilor făcute și a rezultatelor 

obținute.  
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