Condiţii pentru avizarea/reavizarea
Certificatului de Membru al O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA OLT
2014

-

Certificatul de Membru în original;

copie dupa polita de asigurarea de malpraxis valabilă pe tot anul 2014 (01.01.2014-31.12.2014)
impreuna cu originalul, conform contractului de munca;
copie dupa cartea de identitate pe care se vor nota: numarul de telefon mobil sau fix, locul de munca (in
cazul in care locul de munca nu mai este acelasi ca in anul 2013, va rugam sa va prezentati cu o copie
conform cu originalul dupa noul contract de munca);
30 credite EMC (necesar ca in ultimii trei ani sa fi participat la curs de resuscitare cardio-respiratorie si
infectii nosocomiale, cursuri obligatorii pentru toti asistentii medicali);
-

plata cotizaţiei la zi pentru anul 2014**

**pentru achitarea cotizaţiei, asistenţii medicali/moaşele care lucrează în cabinete medicale individuale
sau ambulatorii de specialitate, farmacii cu circuit deschis, laboratoare în sistem privat, vor prezenta
Raportul per salariat – EXTRAS DIN REVISAL (de la serviciul contabilitate al unităţii), emis în ziua
anterioară prezentării la reavizare, semnat şi stampilat de angajator.
orice document care sa ateste modificari ale datelor personale sau profesionale pentru actualizarea
Registrului Unic, de exemplu:
- Diploma de studii legalizata,
- Buletin de identitate schimbat,
- Certificat de casatorie sau decizie de divort,
- Contract de munca
Toate documentele menţionate mai sus se vor preda la secretariat în folie de plastic.
Conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă
„sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite (30 de credite anual) pentru un an
calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul
calendaristic respective şi asistenţii medicali nevazatori”.
Dacă numărul de credite obţinut de un membru OAMGMAMR depăşeşte numărul total de credite stabilit
(30 într-un an calendaristic), diferenţa se reportează pentru anul următor, în limita a 15 credite EMC.
Reavizarea certificatelor de membru se face până la 31 martie 2014.
Certificatul de Membru reavizat va fi ridicat dupa doua saptamani de la depunerea dosarului.

