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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. registru unic                   
 

Posesor al certificatului de membru seria    nr.            
 

Eliberat la data de                    
 

Solicit, în baza prevederilor Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România 

nr. 16/2013, 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 
 

Atașez prezentei cereri următoarele documentei: 

 copie a actului de identitate, purtând mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura; 

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

judecătorească definitivă și irevocabilăii, act administrativ), dacă este cazul, 

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: 

 cererea de transfer; 

 dovada schimbării unității în care urmează să se desfășoare activitatea, a domiciliului sau a reședinței, 

după caz, în original/copie conformă cu originalul (numai pentru schimbarea domiciliului/reședinței). 

- 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 

F2.1 
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Se completează de colegiul teritorial 

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

 DA/ NUiii 

Data         

 

Certificat de membru nou alocat seria    nr.             

 

Departament avizări-acreditări 

 

___________________ 
Semnătura 

 

 

iDocumentele 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 dentist 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.  

iiHotărâre judecătorească definitivă, începând cu data de 15.02.2013 (data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedură civilă, republicată).  

iiiSe anexează raportul motivat întocmit de Departamentul avizări-acreditări privind respingerea solicitării. 

                                                           


