F_AEXL
Nr. înregistrare _______________________

Cerere
pentru evaluarea dosarului privind dreptul de liberă practică pe teritoriul României și, în cazul avizului
favorabil, pentru susținerea interviului privind verificarea cunoștințelor lingvistice necesare
desfășurării activităților profesionale în România
Subsemnatul/Subsemnata
Nume

Nume anterior

Prenume
Cod numeric personal (dacă există)
I. Act de identitate

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

 carte de identitate

 carte de rezidență permanentă

 permis de ședere

 certificat de înregistrare

 pașaport
seria

nr.

emis/ă la data

de

II. Cetățenie
III. Având calitatea de*:
3.1.1.  refugiat sau beneficiar protecție subsidiară (statut asimilat cetățenilor români1);
3.2.1.  cetățean al Uniunii Europene (UE)/Spațiului Economic European (SEE)/Confederației Elvețiene (CH);
3.3.1.  soț al unui cetățean român;
3.3.2.  descendent în linie directă aflat în întreținerea unui cetățean român;
3.3.3.  ascendent în linie directă aflat în întreținerea unui cetățean român;
3.4.1.  membru de familie al unui cetățean al UE/SEE/CH (art. 2 alin. 1 pct. 3 din OUG nr. 102/2005):
a)  soț/soție;
b)  descendent în linie directă, indiferent de cetățenie, care nu a împlinit vârsta de 21 de ani sau
care se află în întreținerea cetățeanului UE, precum și cel al soțului/soției;
c)  ascendent în linie directă, indiferent de cetățenie, care se află în întreținerea cetățeanului UE,
precum și cel al soțului/soției.
3.5.1.  cetățean stat terț beneficiar al statutului de rezident2 permanent în România;
3.6.1.  beneficiar al statutului de rezident3 pe termen lung acordat de un stat membru al UE/SEE ori de CH.
Note - *Dovada calității se face după cum urmează:
3.1.1. - permis de ședere cu mențiunea corespunzătoare, hotărâre a Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI)/
instanței de judecată;
3.2.1. - act de identitate;
3.3.1. - certificat de căsătorie, copie act identitate soț;
3.3.2, 3.3.3. - dovadă legătură de rudenie, dovadă că solicitantul se află în întreținerea unui cetățean român;
3.4.1. - după caz, certificat de căsătorie, act identitate soț, dovadă legătură de rudenie, dovadă că solicitantul se
află în întreținerea unui cetățean UE;
3.5.1. - carte de rezidență permanentă emisă de autoritățile române;
3.6.1. - document care atestă statutul de rezident pe termen lung acordat de un stat UE/SEE/CH.
IV. Absolvent al (precizați denumirea instituției de învățământ superior absolvite, localitatea și țara)

Serie, nr. și dată emitere diplomă de licență:
1

Persoană căreia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecția subsidiară în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în
România (art. 20). Aceasta beneficiază de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (1) în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii IGI
prin care s-a acordat statutul de refugiat, a expirării termenului de depunere a plângerii împotriva hotărârii IGI prin care s-a acordat
protecție subsidiară sau, după caz, a pronunțării hotărârii instanței prin care s-a finalizat procedura de azil.
2 În sensul deținerii unui drept de ședere permanent/pe termen lung pe teritoriul României, dobândit în condițiile legii.
3 În sensul deținerii unui drept de ședere pe termen lung pe teritoriul unui stat membru al UE, dobândit în condițiile legii.
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V. Date de contact
Telefon:

E-mail:

Adresă aleasă pentru comunicare
(Localitatea)

nr.
sector/județ

bl.

(B-dul/Str./Aleea/Intrarea etc.)

sc.

et.
țara:

ap.
cod poștal

V. Solicit evaluarea dosarului privind dreptul de liberă practică pe teritoriul României și, în cazul avizului favorabil,
susținerea interviului pentru verificarea cunoștințelor lingvistice necesare desfășurării activităților profesionale în
România în conformitate cu prevederile art. 5081 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 95/2006, republicată).
VI. Precizez că intenționez să mă înscriu ca membru al CMDR în Colegiul Medicilor Dentiști ________________.
VII. Atașez prezentei cereri următoarele documente:
 1. copie a actului de identitate;
 2. copie a actului care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 3. dovada încadrării în una dintre situațiile prevăzute la art. 477 lit. c)-f) din Legea nr. 95/2006, republicată;
 4. copie a titlului/titlurilor de calificare în profesia de medic dentist4, precum și, după caz, a documentului care
atestă echivalarea sau recunoașterea titlului;
 5. certificat emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență prin care se atestă
că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute la anexa nr. 5 la H.G. nr. 1.282/2007, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul medicilor dentiști care întrunesc cerințele de formare prevăzute de normele UE;
 6. dovezi privind caracterul onorabil, moral sau absența unei situații care suspendă sau interzice exercitarea
profesiei de medic dentist în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței
unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale - emise de
statul membru de origine sau proveniență în cazul persoanelor prevăzute la art. 477 lit. b), d) și f) din Legea nr.
95/2006, republicată (certificat de status profesional curent);
 7. document privind sănătatea fizică și psihică - emis de statul membru de origine sau de proveniență în cazul
persoanelor prevăzute la art. 477 lit. b), d) și f) din Legea nr. 95/2006, republicată;
 8. copie a asigurării de răspundere civilă profesională valabilă pe teritoriul României;
 9. dovezi privind pregătirea profesională postuniversitară (atestate de studii complementare, masterat etc.), dacă este cazul;
 10. certificat de cazier judiciar;
 11. dovada exercitării profesiei de medic dentist în ultimii 5 ani, dacă este cazul;
 12. fotografie;
 13. dovada plății sumei de 1.250 RON pentru evaluarea dosarului (art. 1 lit. b) din Decizia Consiliului național al
CMDR nr. 78/2012, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 548 din Legea nr. 95/2006, republicată)
achitată în contul CMDR nr. RO54 BREL 0700 0268 5RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank - Sucursala Ștefan cel Mare;
 14. dovada plății sumei de 1.500 RON (art. 1 lit. a) din Decizia Consiliului național al CMDR nr. 78/2012, cu
modificările și completările ulterioare raportat la art. 548 din Legea nr. 95/2006, republicată) achitată în contul
CMDR: RO54 BREL 0700 0268 5RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank - Sucursala Ștefan cel Mare - suma de
1.500 lei se achită numai după avizarea favorabilă a dosarului și comunicarea invitației de prezentare pentru
susținerea interviului privind verificarea cunoștințelor lingvistice în fața Comisiei pentru avizări, studii și
strategii de dezvoltare din cadrul Consiliului național al CMDR.
Notă: Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului.
Documentele redactate într-o limbă străină se depun însoțite de o traducere legalizată a acestora.

Data
___________________________________________
Semnătură
4

1) Diploma de licență, inclusiv suplimentul la diplomă eliberate de o instituție de învățământ superior din domeniul
medicinei dentare, acreditată din România; 2) certificatul de medic dentist specialist; 3) diploma, certificatul sau un alt titlu
care atestă formarea de medic dentist și, respectiv, de medic dentist specialist eliberate conform normelor UE de celelalte
state membre UE, statele aparținând SEE sau de CH; 4) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de
medic dentist și, respectiv, de medic specialist, dobândite într-un stat terț și recunoscute de unul dintre statele mai susmenționate, de îndată ce titularul său are o experiență profesională de trei ani pe teritoriul statului care a recunoscut
respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condițiile legii.
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