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Documente necesare vizarii anuale a certificatului de membru CMSB 
 

Conform prevederilor Hotararii nr. 1464/18.10.2006, publicată în MOf. 874/25.10.2006 
 
 

 

1. cererea 3.1 FAV 
2.   certificatul de membru, în original;  
3.   copie a actului de identitate, purtând mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și 

semnătura, în cazul în care actul de identitate a fost preschimbat;  
4.   copie legalizată a actului prin care se atestă schimbarea numelui (act de stare civilă, 

hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilăviii, act administrativ), dacă este cazul,  
5.   copie a asigurării de răspundere profesională încheiată la societatea de asigurare 

______________________ _____________________________, valabilă în perioada 
__________________________________________, purtând mențiunea ”conform cu originalul”, 
numele în clar și semnătura;  

6.   copie a documentelor prin care se atestă realizarea punctajului profesional minim privind 
educația medicală continuă conform, după caz, art. 5 alin. 1 sau 2 din Decizia Consiliului național 
nr. 58/2011, modificată și completată prin Decizia Consiliului național nr. 7/2014; (20 ore EMC 
anual și 200 credite EMC la 5 ani) 

7.   dacă este cazul, dovada neîntreruperii activității profesionale pe o perioadă mai mare de 5 
ani.  

8.  adeverință exercitare profesiei 

9. In cazul neexercitarii profesiei, este necesara o declaratie pe proprie raspundere a medicului,  

cum ca acesta nu profeseaza la momentul depunerii cererii. 

9.  cotizația achitată la zi 

 
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 solicitantului. 

 
 
 
 

 


