
 
          

Colegiul Medicilor din Romania 
Colegiul Medicilor Bihor 
*  410505,  Oradea,  Marasest i  19 

(0259 434317; Fax: 0259 468045, e-mail: office@cmbihor.ro, www. cmbihor.ro  
 

  C ă t r e,        dosar___ _______ 
  Colegiul Medicilor Bihor 
 
  Subsemnatul/a ......................................................................................................................................................................................................... 

domiciliat în loc ..........................................., str. ................................................, nr. ........., bl. ......, sc. ...., ap. .........., cod postal. ............................. jud. ............. 

B.I./C.I. seria ............ nr. ....................................., eliberat de Poliţia ....................................., la data de ....................... . 

e-mail: _____________________________________________, tel. __________________ 

 

Cunoscând prevederile art. 292 Cod penal referitoare la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere faptul că nu mă găsesc în nici una din situaţiile prevăzute 
în art. 388 şi art. 389 alin. 1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XII privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea 
şi funcţionarea Colegiul Medicilor din România. 
 

Cod parafa:     C.N.P. Buletin:  

 

Grad profesional:  Medic, Rezident,  Specialist, Primar, 

Specialitate: ___________________________________________________________________, 

Competenţă: ___________________________________________________________________, 

Locul de muncă: ________________________, adresa loc muncă: ________________________________, tel. ______ 

Vă rog să binevoiţi a-mi elibera Certificatul de Membru., Anexez următoarele: 

q Copie după diplomă de licenta – legalizata/Adeverinta de absolvire (valabilitate 6 luni) 
q Copie decizia MS (ordin MS) confirmării medic rezident/specialist/primar – inclusiv a doua specialitate (carnet medic rezident 

copie: viza anuala+confirmare rezident) 
q Copie asigurare malpraxis  
q Copie certificat competenţă/atestat studii copmplementare  
q Copie – statutul de cadru didactic (decizia Universitatii) 
q Copie diploma de doctor in medicina 
q Diplome EMC (manifestari stiintifice-ultimii 5 ani) 
q Copie C.I./buletin, Copie certificat casatorie (daca e cazul) 
q Dovada exercitarii profesiei de medic in ultimii 5 ani, (adeverinta de la locul de munca)  
q Cazier 
q Fisa medicala tip scoala de soferi 

 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
 
 Data,        Semnatura 

 ......................................................      ........................................................... 


