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Notificare operator de date cu caracter personal nr. 4520

Documente necesare inscrierii si emiterii certificatului de membru CMSB
Conform prevederilor Hotararii nr. 1464/18.10.2006, publicată în MOf. 874/25.10.2006

1. Cerere F1.1_RO
2. Cazier judiciar
3. Copie a actului de identitate (poate fi comunicată și pe adresa de poștă electronică a
colegiului teritorial prevăzută în antet);
4. Copie legalizata a diplomei de licenta, a titlului de calificare în profesia de medic stomatolog,
precum și, după caz, a documentului care atestă echivalarea sau recunoașterea titlului;
5. Certificat de cazier judiciar;
6. Certificat de sănătate, care atestă starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de
medic stomatolog, vizat inclusiv de medicul psihiatru;
7. Copie a actului care atestă schimbarea numelui*;
8. Copie a asigurării de răspundere civilă profesională;
9. Dovada privind unitatea la care urmează să se exercite profesia de medic stomatolog
(adeverință etc.)*;
10. Dovada exercitării profesiei de medic stomatolog în ultimii 5 ani (adeverință pentru
salariați/colaboratori model CMSB etc.)*.
11. In cazul cetatenilor straini, dovada detinerii cunostintelor lingvistice necesare desfasurarii
activitatii profesionale in Romania, in cazul cetatenilor straini, atestata in urma sustinerii
unui interviu organizat la sediul CMSR din Romania, in fata a cel putin 3 membriiai comisiei
pentru avizari, studii si strategii de dezvoltare din cadrul Consiliului National, sau prin
certificat de competenta lingvistica.
12. Dovada platii, taxei de inscriere in CMSB, respectiv 223 ron. (link către formularul de plată
online)
Obligatoriu :
1.

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura
solicitantului, cu excepția înscrisurilor prevăzute la pct. 2 și 5, care vor fi certificate de personalul colegiului
teritorial desemnat în acest sens, dacă se prezintă originalul. În lipsa originalului, se acceptă copii legalizate

2.

1

Documentele redactate într-o limbă străină se depun însoțite de o traducere legalizată a acestora, cu excepția
cărții de identitate și a titlului de calificare în profesia de medic stomatolog emise de un stat membru al Uniunii
Europene, al Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană, respectiv a extrasului certificatului de
căsătorie emis conform prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la
eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 și la care
România a aderat prin Legea nr. 65/2012, acestea urmând a purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în
clar și semnătura solicitantu

