
 
 
 

Acte necesare pentru notificarea  
Colegiul Medicilor Dentisti Suceava  
(pentru medicii dentisti care sunt membri ai altor colegii judetene, dar doresc sa practice medicina dentară 
si pe teritoriul judetului Suceava) 

 
1. Cereri tip, care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca de pe 
site: www.cmdsv.ro, rubrica avizari - medici; 
2. Copie a titlului de calificare în profesia de medic dentist, sau (după caz) a 
documentului care atesta recunoasterea sau echivalarea titlului; 
3. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist si/sau 
primar); 
4. Copie dupa Certificatele de Competente, atestate sau supraspecializari 
obtinute (obțional); 
5. Copie după Certificatul de membru eliberat de către colegiul judeţean unde 
este înscris medicul dentist, cu viza anuală valabilă; in fiecare an, după obținerea 
vizei aferente, acesta trebuie prezentat și Colegiului Medicilor Dentiști Suceava, 
pentru conformitate; 
6. Certificat profesional curent (Good Standing) sau adeverinţă de la colegiul de 
bază, din care să reiasă că medicul dentist nu a avut abateri de la deontologia 
medico-dentară); 
7. Copie după Cartea de identitate/buletin de identitate; 
8. Copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (dacă 
este cazul). 

 

NOTE:  
a) 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. 
 
b) Pe lângă notificarea de către medicul dentist pentru luarea în evidența Colegiului Medicilor 
Dentiști Suceava, conform art. 1 al. 1 din Dec. CMDR nr. 7/2015, obligaţia de notificare mai 
sus-menționată revine şi cabinetului de medicină dentară în cadrul căruia îşi desfăşoară 
activitatea medicul dentist înscris în alt colegiu teritorial decât cel pe raza căruia se află sediul 
cabinetului de medicină dentară sau punctul de lucru al acestuia, respectiv unităţii sau 
instituţiei în cadrul căreia este organizat cabinetul de medicină dentară. Această unitate 
medico-dentară este obligată apoi să parcurgă etapa de avizare a acesteia, conform OG nr. 
124/1998, Ord. MS nr. 153/2003 și a celorlalte acte normative în vigoare la data solicitării. 

 
 
 

 


