
DECIZIE nr. 6 din 11 iulie 2015 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului
Medicilor Dentişti din România în cadrul colegiilor teritoriale
În temeiul art. 500 şi 524 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. 1
(1) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România înscrişi în cadrul unui colegiu teritorial se pot transfera în alt colegiu
teritorial în cazul schimbării locului principal de exercitare a profesiei sau a domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz.
(2) Reprezintă loc principal de exercitare a profesiei unitatea în cadrul căreia medicul dentist este încadrat cu contract
individual de muncă pentru desfăşurarea de activităţi de medicină dentară ori cabinetul de medicină dentară organizat în
una dintre formele de exercitare a profesiei în cadrul căreia medicul dentist este titular/asociat.
Art. 2
(1) În vederea realizării transferului, medicul dentist va solicita eliberarea unei note de transfer colegiului teritorial în
cadrul căruia este înscris, prin cerere scrisă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Înaintea eliberării documentului prevăzut la alin. (1), medicul dentist solicitant are obligaţia de a achita la zi cotizaţia
datorată către colegiul teritorial de la care solicită transferul, precum şi taxa de secretariat în cuantumul stabilit de
consiliul colegiului teritorial.
Art. 3
(1) Nota de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se va întocmi în două exemplare originale şi va fi
înmânată, sub semnătură, medicului dentist solicitant, denumit în continuare solicitantul, sau va fi comunicată prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
(2) Un exemplar al documentului prevăzut la alin. (1) se va arhiva în original la dosarul profesional al medicului dentist,
cu menţiunea datei comunicării către solicitant, ataşându-se dovada corespunzătoare.
(3) Nota de transfer este valabilă 30 de zile de la data emiterii.
(4) Dacă transferul nu este confirmat de colegiul teritorial la care se transferă solicitantul în termenul prevăzut la alin.
(3), medicul dentist va rămâne înscris în colegiul teritorial de la care a solicitat emiterea notei de transfer.
(5) Medicul dentist va putea solicita rambursarea taxei de secretariat prevăzută la art. 2 alin. (2) în termen de cel mult
3 luni de la data emiterii notei de transfer, în situaţia neconfirmării transferului conform prevederilor prezentei decizii din
motive neimputabile acestuia.
Art. 4
Dacă la nivelul colegiului teritorial de la care se transferă medicul dentist s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a
fost declanşată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se vor transmite colegiului teritorial la care
medicul dentist se transferă.
Art. 5
(1) Transferul se realizează în baza următoarelor documente depuse de către solicitant la colegiul teritorial în a cărui
rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau îşi are domiciliul ori reşedinţa, după caz:
a) cerere de transfer;
b) notă de transfer;
c) adeverinţă de încadrare de la locul de muncă sau dovadă a locului de exercitare a profesiei;
d) copie a actului de identitate;
e) copie a titlului de calificare în medicina dentară;
f) dacă este cazul, copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională (rezident, specialist, primar);
g) dacă este cazul, copii ale documentelor care atestă obţinerea unor atestate de studii complementare, competenţe
ori supraspecializări, titluri ştiinţifice sau funcţii didactice;
h) dacă este cazul, copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (act de stare civilă, hotărâre
judecătorească definitivă, act administrativ);
i) dacă este cazul, dovada exercitării profesiei de medic dentist în ultimii 5 ani;
j) dacă este cazul, copie a deciziei de pensionare;
k) dovada achitării taxei de secretariat în cuantumul stabilit prin decizie a consiliului colegiului teritorial la care se solicită
transferul.
(2) Copiile vor fi certificate de medicul dentist solicitant pentru conformitate cu originalul.
Art. 6
(1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către departamentul de avizări-acreditări al colegiului teritorial, biroul
consiliului colegiului teritorial va adopta o decizie cu privire la cererea de transfer.
(2) Decizia de admitere a cererii de transfer se comunică în scris solicitantului şi, cu solicitare de confirmare a primirii,
prin poştă electronică sau fax colegiului teritorial care a emis nota de transfer şi Colegiului Medicilor Dentişti din
România, în maximum 15 zile de la data înregistrării cererii.
(3) În cazul admiterii cererii de transfer:
a) la solicitarea medicului dentist se va aplica viza de transfer pe certificatul de membru deţinut ori se va elibera un nou
certificat de membru în condiţiile prevăzute prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
în situaţia eliberării unui nou certificat de membru, certificatul emis anterior se va reţine, se va anula prin ştampilare şi
se va ataşa la dosarul profesional al solicitantului;
b) colegiile teritoriale implicate vor efectua menţiunile corespunzătoare în registrul unic al medicilor dentişti întocmit la
nivelul acestora;
c) cotizaţia plătită în avans se va vira către colegiul teritorial la care s-a transferat medicul dentist, în cel mult 30 de zile
de la data confirmării transferului;
d) dosarul profesional se va comunica colegiului teritorial la care s-a transferat medicul dentist, în original, prin poştă
sau curierat rapid, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 5 zile de la data confirmării transferului; colegiul
teritorial care a emis nota de transfer păstrează o copie a dosarului profesional certificată pentru conformitate cu
originalul de persoana desemnată de preşedintele colegiului teritorial;
e) se va face menţiune cu privire la transfer în fişa profesională a medicului dentist solicitant.
(4) Radierea din registrul unic al medicilor dentişti ţinut de colegiul teritorial care a emis nota de transfer se efectuează
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numai după aprobarea cererii de transfer de către colegiul la care medicul dentist a solicitat transferul în termenul
prevăzut la art. 3 alin. (3) şi în condiţiile prevăzute de prezenta decizie.
Radierea, respectiv înscrierea produc efecte începând cu data indicată în nota de transfer.
(5) Decizia de respingere a cererii de transfer va fi motivată şi poate fi contestată de solicitant în termen de 15 zile de
la comunicare la biroul consiliului colegiului teritorial care va soluţiona contestaţia în termen de 15 zile de la înregistrare.
(6) În cazul respingerii contestaţiei de către biroul consiliului colegiului teritorial, solicitantul poate contesta decizia
biroului la Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(7) Contestaţia se depune la colegiul teritorial a cărui decizie se contestă şi se soluţionează de Comisia pentru studii şi
strategii de dezvoltare, avizări, acreditări care o va supune aprobării plenului Consiliului naţional al Colegiului Medicilor
Dentişti din România. Decizia se comunică contestatarului în termen de 15 zile de la adoptare.
Art. 7
Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 8
Prezenta decizie intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 9
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă art. 6 alin. (2) şi (3) din Decizia Consiliului naţional al Colegiului
Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii
dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,
Ecaterina Ionescu

ANEXA nr. 1: Cerere de eliberare a notei de transfer
Subsemnatul/Subsemnata, ................................., domiciliat/ă în ..................., str. ......... nr. ............, bl. ........., sc.
......., et. ......, ap. ........, sectorul/judeţul .................., membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România din data de
..................., posesor al/posesoare a Certificatului de membru seria .......... nr. .........., nr. registru unic .............,
solicit aprobarea transferului la Colegiului Medicilor Dentişti ............. începând cu data de ................... şi eliberarea
notei de transfer corespunzătoare.
Motivul transferului îl constituie schimbarea ...................... .
Precizez că până la această dată mi-am exercitat profesia în cadrul ........................... .
Data .../.../...
Semnătura
ANEXA nr. 2:
Antet colegiu teritorial
Notă de transfer nr. ....1/.....

1. Nume, prenume  
2. Titlu/grad profesional  
3. Domiciliu  

3.1. Reşedinţa  
4. Data luării în evidenţă în Colegiul Medicilor Dentişti din România:  
5. Data luării în evidenţă în colegiul teritorial:  
6. Date de identificare ale certificatului de membru deţinut în prezent

(serie/nr./data eliberării)
 

7. Nr. registru unic  
8. Data şi locul depunerii jurământului  
9. Proceduri disciplinare

(de la data înscrierii în colegiul teritorial până în prezent)
|_| Există |_| Nu există

9.1. Detaliile aplicării sancţiunii disciplinare (dacă există)  
9.1.1. Sancţiunea aplicată

(Se indică articolul corespunzător sancţiunii.)
Art. ..........

9.1.2. Abaterea disciplinară
(Se indică articolul corespunzător abaterii.)

Art. ...........

9.1.3. Data aplicării sancţiunii  
9.1.4. Data rămânerii definitive a deciziei de sancţionare2  

9.2. Dacă există, se comunică plângerea. nr. .../...
9.3. Dacă există, se transferă dosarul disciplinar. nr. .../...
10. Cotizaţia de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

10.1. A achitat în anul în curs cotizaţia de membru al Colegiului Medicilor
Dentişti din România:

până la data de ......
respectiv suma de .... lei

10.2. Sume care trebuie transferate în cel mult 30 de zile de la data
confirmării transferului

.... lei

11. Credite de educaţie medicală continuă (EMC) deţinute de solicitant în
actualul ciclu de 5 ani, respectiv în anul în curs

.... credite EMC în ciclul de 5
ani actual, respectiv ......
credite EMC în anul în curs.

12. Funcţii ocupate în colegiul teritorial (funcţia şi perioada)  
13. Alte menţiuni  
14. Transferul se va realiza începând cu data de:  

Prezenta notă de transfer este valabilă 30 de zile de la data emiterii.

Preşedinte,
..................
1 Se vor numerota în ordinea rezultată din numărul de note de transfer eliberate, înscrise într-un registru special de
evidenţă.
2 Data comunicării deciziei de sancţionare sau. după caz, data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-
a respins acţiunea în anulare a deciziei de sancţionare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 657 din data de 31 august 2015
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