Acte necesare pentru înscrierea/transferul în
Colegiul Medicilor Dentisti Suceava
1. Cerere tip, care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca de pe site:
www.cmdsv.ro, rubrica avizari - medici;
2. Cartea de identitate/buletin - va fi certificată de către medicul dentist solicitant prin
înscrierea pe aceasta a menţiunii "conform cu originalul", însoţită de numele în clar şi de
semnătura acestuia;
3. Copie a titlului de calificare în profesia de medic dentist, sau (după caz) a documentului
care atesta recunoasterea sau echivalarea titlului - legalizata;
4. Dovada exercitării profesiei de medic dentist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă emisă
de unitatea în cadrul căreia s-a exercitat profesia de medic dentist; dacă documentul se
depune în copie, aceasta trebuie legalizata;
5. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist, primar);
6. Copie dupa Certificatele de Competente, atestate sau supraspecializari obtinute;
7. Copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte medicale;
8. Copie dupa Ordinul de confirmare in Rezidentiat (daca este cazul);
9. Copie după diplomele obtinute la cursuri de perfecționare;
10. Copie după Asigurarea de malpraxis, valabilă pentru anul imediat următor eliberării
certificatului de membru;
11. Cazier judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de
origine sau de provenienţă (după caz), eliberat pentru înscrierea in CMDR, valabil 6 luni;
12. Certificat de sănătate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării
profesiei de medic dentist; certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru,
valabil 3 luni;
13. Copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (dacă este cazul);
14. Notă de transfer, în original (dacă este cazul);
15. Chitanţă privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru, precum şi
dovada achitării taxei de înscriere;
16. Pentru inscrierea in Colegiu, medicii dentiști trebuie sa depuna Juramantul profesional,
conform Legii nr. 95/2006. Acesta se organizeaza in sesiuni dedicate, in cadru solemn.
Pentru situații speciale:
17. Dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 477 lit. c) - f) din Legea nr. 95/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;
18. Dovada activităţii neîntrerupte, în cazul cetăţenilor străini care nu au practicat în România,
efectuată printr-un înscris oficial emis de autoritatea competentă din ţara de origine sau de
provenienţă;
19. Dovada cunoaşterii la un nivel acceptabil a limbii române şi a prevederilor legislative aplicabile
profesiei de medic dentist, în cazul cetăţenilor străini, atestată în urma susţinerii unui interviu
organizat la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România.
Nota: copiile vor fi certificate de către medicul dentist solicitant, prin înscrierea pe aceasta
a menţiunii "conform cu originalul", însoţită de numele în clar şi de semnătura acestuia.
ART. 477 Legea nr. 95/2006, republicată: Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi,
de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară, după cum urmează: (...)
c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român,
indiferent de cetăţenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE
şi SEE, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

