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Având în vedere prevederile art. 548 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 79 alin. (2) din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptat 

prin Decizia Adunării generale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare,    

Consiliul național  
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 

 

adoptă următoarea 

Decizie 
 

Art. 1. La nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, 

se stabilesc următoarele taxe: 

a) eliberarea unei adeverințe prin care se certifică faptul că solicitantul nu este membru al 

CMSR - 100 lei; 

b) evaluarea cererilor cetățenilor străini pentru obținerea dreptului de liberă practică pe 

teritoriul României - 1.250 lei; 

c) evaluarea cererilor privind eliberarea avizului de practică temporară/ocazională pe 

teritoriul României - 1.250 lei; 

d) evaluarea cererilor pentru reînnoirea avizului de practică temporară/ocazională pe 

teritoriul României, în situația expirării valabilității avizului anterior - 500 lei; 

e) evaluarea profesională prin susținerea probei de aptitudini în cadrul procedurii de 

recunoaștere a calificării profesionale, inclusiv în cazul solicitării eliberării avizului de 

exercitare în regim temporar sau ocazional a activităților de medic stomatolog pe 

teritoriul României - 1.500 lei; 

f) examinarea cunoștințelor lingvistice ale cetățenilor străini necesare desfășurării 

activităților profesionale în România în cazul solicitărilor privind înscrierea în CMSR sau 

de eliberare a avizului de practică temporară/ocazională - 1.500 lei. 

Art. 2. Serviciile prevăzute la alin. (1) se prestează exclusiv la nivel național. 

Art. 3. În situația obținerii calificativului „respins” pentru evaluarea prevăzută la art. 1 lit. e) 

sau pentru examinarea prevăzută la art. 1 lit. f), solicitantul poate fi programat pentru susținerea unei 

noi probe de aptitudini sau a reexaminării cunoștințelor lingvistice profesionale numai după achitarea 

taxelor corespunzătoare. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziții contrare se abrogă. 

Art. 5. Prezenta decizie se publică pe site-ul CMSR și intră în vigoare la data de 1 martie 2020. 
 

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, 

Prof. dr. Ecaterina IONESCU 
  

București, 21.02.2020 
 Nr. 4/2CN/2020 


