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Nr. înregistrare _______________________ 

Cerere 
de eliberare a unui nou certificat de membru 

Subsemnatul/Subsemnata 

Nume 

Prenume 

Nume purtat anterior (dacă este cazul) 

Nr. de înregistrare în Registrul unic 

Certificat de membru seria nr. 

I. Solicit, în baza prevederilor Deciziei Consiliului național al CMDR nr. 16/2013, cu modificările și completările 
ulterioare, eliberarea unui nou certificat de membru, ca urmare a: 

1.  preschimbării certificatului de membru emis în baza Deciziei Consiliului național nr. 16/2006 

2.  preschimbării certificatului de membru emis în baza adeverinței de absolvire a studiilor 

3.  modificării numelui 

4.  transferului 

5.  pierderii/furtului certificatului de membru deținut anterior 

6.  deteriorării certificatului de membru deținut anterior 
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarațiii, că nu am 
întrerupt exercitarea profesiei și nu m-am aflat într-o situație de incompatibilitate prevăzută de legeii pe o 
perioadă mai mare de 5 ani.iii 
II. Atașez prezentei cereri următoarele documente:

a)  copie a actului de identitate; 
b)  copie legalizată a actului prin care se atestă schimbarea numelui (act de stare civilă, hotărâre 

judecătorească definitivăiv, act administrativ), dacă este cazul, 
c)  copie a asigurării de răspundere profesională, în termen de valabilitate; 
d)  copie a documentelor prin care se atestă realizarea punctajului profesional minim privind educația 

medicală continuă conform art. 5 din DCN nr. 58/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
e)  dacă este cazul, dovadav neîntreruperii activității profesionale pe o perioadă mai mare de 5 ani. 

III. precum și:

- în cazul prevăzut la pct. 1: 
 certificatul de membru emis în baza Deciziei Consiliului național nr. 16/2006, în original.

- în cazul prevăzut la pct. 2: 
 copie legalizată a diplomei de licență eliberate de instituția de învățământ superior care a emis

adeverința de absolvire a studiilor;
 certificatul de membru emis în baza adeverinței de absolvire a studiilor, în original.

- în cazul prevăzut la pct. 4: 
 dovada aprobării cererii de transfer.

- în cazul prevăzut la pct. 5: 
 declarație pe propria răspundere;
 dovada publicării anunțului în cotidianul național _______________________________________ nr.

_____________ din data de __________________.

- în cazul prevăzut la pct. 6: 

 certificatul de membru deținut anterior, în original.

Data 

___________________ 
Semnătura 
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Notă: Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura 
solicitantului, cu excepția copiilor legalizate. 
 
Se completează de colegiul teritorial 

I. Sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea unui nou certificat de membru:   

 DA/ NUvi 

Data         
 

 

Nume, prenume solicitant           
 

 

 Data înscrierii în CMDR, conform certificatului/certificatelor deținut/e anterior          
 
 
 

Departament Avizări-acreditări 
 

___________________________ 
Semnătura 

 

iArt. 326 Cod penal - Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în 
art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea 
acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
iiA se vedea prevederile art. 490 din Legea nr. 95/2006, republicată. 
Art. 490. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu:  

a) calitatea de angajat sau colaborator al unităților de producție ori distribuție de produse farmaceutice, 
materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară;  

b) exercitarea în calitate de medic dentist, în mod nemijlocit, de activități de producție, comerț sau prestări 
de servicii;  

c) orice ocupație de natură a aduce atingere demnității profesionale de medic dentist sau bunelor 
moravuri;  

d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca 
atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de 
muncă;  

e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop 
criminal.  

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. 
iiiNumai în cazul în care medicul dentist solicitant a dobândit calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentiști 
din România în urmă cu cel puțin 5 ani.   
ivHotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, până la data de 15.02.2013 (data intrării în vigoare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată). 
vAdeverință emisă de unitatea în cadrul căreia se exercită/s-a exercitat profesia de medic dentist (conform 
modelului postat pe www.cmdb.ro) - cu excepția solicitantului care desfășoară profesia într-o unitate publică 
care virează lunar colegiului teritorial cotizația datorată CMDR. 
viSe anexează raportul motivat întocmit de Departamentul Avizări-acreditări privind respingerea solicitării. 

                                                           




