
 
 
 

Condiții pentru acordarea avizului anual de libera practica, 
medicilor dentiști care nu au implinit 65 de ani, respectiv 70 
de ani - doctori in stiinte medicale 
 
1. Prezentarea Certificatului de membru CMDR, în original,  
2. Copie după Polita de asigurare pentru malpraxis, cu valabilitate pentru intreaga 
perioada pentru care se acorda avizul de libera practica 
3. Verificarea valabilitatii datelor declarate anterior la Colegiul Medicilor Dentiști 
Suceava (schimbarea cartii de identitate, modificari ale adresei de domiciliu sau a 
numarului de telefon, schimbarea locului de munca etc). 
4. Dovada efectuării a minimum 20 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 
12 luni, cu precizarea faptului că există obligativitatea legală de a totaliza 200 ore 
EMC pe o perioadă de 5 ani. 
  
 
 
 
 
 

Condiții pentru acordarea avizului anual de libera practica, 
medicilor dentiști care nu au implinit 65 de ani, respectiv 70 
de ani - doctori in stiinte medicale 
 
1. Prezentarea Certificatului de membru CMDR, în original,  
2. Copie după Polita de asigurare pentru malpraxis, cu valabilitate pentru intreaga 
perioada pentru care se acorda avizul de libera practica 
3. Verificarea valabilitatii datelor declarate anterior la Colegiul Medicilor Dentiști 
Suceava (schimbarea cartii de identitate, modificari ale adresei de domiciliu sau a 
numarului de telefon, schimbarea locului de munca etc). 
4. Dovada efectuării a minimum 20 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 
12 luni, cu precizarea faptului că există obligativitatea legală de a totaliza 200 ore 
EMC pe o perioadă de 5 ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Condiții pentru acordarea avizului anual de libera practica, 
medicilor dentiști care au implinit varsta de pensie  
(65 de ani, respectiv 70 de ani - doctori in stiinte medicale, ce practica in 
unitati publice) 

 
1. Cerere tip, care se eliberează de la secretariat sau se poate descarca de pe site: 
www.cmdsv.ro, rubrica avizari - medici; 
2. Prezentarea Certificatului de membru CMDR, în original; 
3. Copie după Polita de asigurare pentru malpraxis, cu valabilitate pentru intreaga 
perioada pentru care se acorda avizul de libera practica; 
4. Dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 
12 luni; 
5. Certificatul de sanatate tip A5 (in original), valabil 3 luni. Certificatul de sănătate 
va conţine obligatoriu viza medicului psihiatru cu menţiunea „apt să lucreze în 
domeniul sanitar”; 
6. În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medico-
dentar, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii 
dentişti îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, 
până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unităţii sanitare publice, cu 
avizul anual al CMDR şi cu aprobarea DSP Suceava; 
7. Verificarea valabilitatii datelor declarate anterior la Colegiul Medicilor Dentiști 
Suceava (schimbarea cartii de identitate, modificari ale adresei de domiciliu sau a 
numarului de telefon, schimbarea locului de munca etc).  
In cazul in care exista modificari de date, acestea vor fi aduse la cunostinta 
colegiului, prin completarea formularului aferent, ce se obține de la secretariat sau 
de pe site (www.cmdsv.ro, rubrica avizari - medici: formular pentru 
actualizare/modificare date). 
 
 

 


