
  
DECLARAłIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 
 
 

Subsemnatul/a ______________________________________________________ 

asistent medical ________________________________ declar pe proprie răspundere că 

nu sunt sub incidenŃa prevederilor art. 14 sau a art. 15 din OUG 144/2008 care prevăd 

următoarele: 

 
ART. 14 

    Este nedemn şi nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă şi, 
respectiv, asistent medical: 
    a) asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical care au fost 
condamnaŃi definitiv pentru săvârşirea cu intenŃie a unei infracŃiuni contra umanităŃii sau 
vieŃii în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi pentru care nu a intervenit 
reabilitarea; 
    b) asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical căruia i s-a 
aplicat pedeapsa interdicŃiei de a exercita profesia pe durata stabilită prin hotărâre 
judecătorească sau disciplinară. 
     ART. 15 
    (1) Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent 
medical este incompatibilă cu orice acŃiune de natură a aduce atingere demnităŃii 
profesionale de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical sau 
bunelor moravuri, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului medical 
generalist, al moaşei şi al asistentului medical. 
    (2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exerciŃiu al profesiei. 
    (3) În termen de 10 zile de la apariŃia situaŃiei de incompatibilitate, asistentul medical 
generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical este obligat să anunŃe filiala Ordinului 
AsistenŃilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi AsistenŃilor Medicali din România al cărui 
membru este. 
    (4) La solicitarea asistentului medical generalist, moaşei şi, respectiv, asistentului 
medical, la sesizarea oricărei persoane, instituŃii sau autorităŃi interesate, preşedintele 
filialei Ordinului AsistenŃilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi AsistenŃilor Medicali din 
România din care face parte persoana aflată în stare de incompatibilitate poate constitui o 
comisie pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 membri care, după caz, pot fi asistenŃi 
medicali generalişti, moaşe sau asistenŃi medicali cu grad principal, pentru a constata 
existenŃa sau inexistenŃa stării de incompatibilitate. 
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