
Acte necesare pentru înscrierea în  

Colegiul Medicilor Suceava  

(inclusiv pentru transfer) 

 
1. Cerere tip, care se eliberează de la secretariat (se poate descărca și de pe site 
www.cmsuceava.ro); aceasta trebuie completată în original (nu se acceptă copii 
scanate, e-mail, fax, etc), cu semnătura olografă a medicului solicitant; 
2. Cerere tip pentru acordarea vizei anuale a certificatului de membru (se poate 
descărca și de pe site www. cmsuceava.ro);   
3. Copie dupa diploma de absolvire a facultatii de medicina sau copie de pe 
titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care 
atestă recunoaşterea acestuia - legalizat; 
4. Copie dupa carnetul de medic rezident, completat, ştampilat şi vizat la zi (daca este 
cazul); 
5. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist si/sau primar); 
Notă: în cazul în care se dorește înscrierea noilor denumiri ale specialităților medicale, 
conform Nomenclatorului în vigoare, certificatele/atestatele trebuie depuse cu 
modificările respective - obținute prin Ministerul Sănatatii / DSP; 
6. Copie dupa studii complementare (certificatele de competente, atestate sau 
supraspecializari); 
7. Dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul 
de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale 
8. Copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte medicale (dacă este cazul); 
9. Copie după diplomele obtinute la cursuri  de perfecționare, pentru calculul orelor 
EMC, pe perioade, conform legii; 
10. Copie după Polița asigurării pentru malpraxis, cu valabilitate pentru intreaga 
perioada pentru care se acorda avizul anual de libera practica; 
11. Certificat de sanatate tip A5, care să conțină și viza Psihiatrie (in original), valabil 3 
luni; 
12. Certificat de cazier judiciar (în original), valabil 6 luni; 
13. Carte de identitate (Buletin) - in original, copia urmand a se face de catre colegiu, 
unde se va certifica originalitatea sa de către medic; 
14. Copie după Certificatul de casatorie / divort - in cazul schimbarii numelui; 
15. Adeverinta de la locul de muncă sau contractul de muncă (cu înregistrare Revisal) 
sau copie după contractul de prestări servicii, pentru cei cu înregistrare la circa fiscală - 
după caz; 
16. Nota de transfer - in original (dacă este cazul); 
17.  Taxa de inscriere (50 de lei);  
18. Pentru inscrierea in Colegiu, medicii trebuie sa depuna Juramantul profesional, 
conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificari ulterioare. Acesta se organizeaza in 
sesiuni dedicate, in cadru solemn. 
 
Foarte important: pentru acordarea vizei anuale, după înscrierea în C.M. Suceava, 
este necesară prezentarea dovezii acumulării a minim 25 de credite EMC in ultimele 12 
luni. 

 
 
 


