
Stimată/Stimate coleg, 

 

 Având în vedere Decizia nr.16/2016 modificată şi completată de Decizia nr. 
19 /2016, respectiv Decizia nr.21/2017 emise de  Colegiului Medicilor din 
România, Colegiul Medicilor Arad a demarat procedura de eliberare a 
NOULUI Cerificat de Membru. 

Începând cu data de 01.09.2018, vă invităm  la sediul Colegiului Medicilor 
Arad cu următoarele documente: 

• Cerere tip – se găseşte pe site –ul Colegiului Medicilor Arad 
(colmedarad.ro) sau la sediul Colegiului Medicilor Arad 

• Copie după Certificatul de căsătorie / divorț - în cazul schimbării 
numelui; 

• Copie după Ordinul de confirmare a gradului profesional 
(rezident/specialist / primar); 

• Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări 
obținute; 

• Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale; 

• Adeverință U.M.F. de grad didactic, decizie numire grad didactic 
(asistent, profesor etc.); 

• Copie după Decizia de cercetător; 

• Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), 
vechimea în activitatea medicală); 

• Copie Carte de identitate; 

• Copie după Asigurarea de Malpraxis 

• CERTIFICATUL DE MEMBRU emis de Colegiul Medicilor Arad IN 
ORIGINAL  

Toate documentele care se solicită în copie se vor depune în copii certificate 
„conform cu originalul” de către medicul solicitant. 

 

Cu stimă colegială, 

 

------- 

 



 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU 

EMITEREA NOILOR CERTIFICATE  

DE MEMBRU CMR 

 

1. Cerere tip – se găseşte pe site –ul Colegiului Medicilor Arad sau la sediul CMA 

2. Copie după Certificatul de căsătorie / divorț - în cazul schimbării numelui; 

3. Copie după Ordinul de confirmare a gradului profesional (rezident/specialist / 
primar); 

4. Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări obținute; 

5. Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale; 

6. Adeverință U.M.F. de grad didactic, decizie numire grad didactic (asistent, 
profesor etc.); 

7. Copie după Decizia de cercetător; 

8. Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), vechimea 
în activitatea medicală); 

9. Copie Carte de identitate; 

10. Copie după Asigurarea de Malpraxis 

11. CERTIFICATUL DE MEMBRU emis de Colegiul Medicilor Arad IN 
ORIGINAL  

 

 

Toate documentele care se solicită în copie se vor depune în copii certificate 
„conform cu originalul” de către medicul solicitant. 


