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Nr. 03

din 13 01 2021,
Decizia nr. 03
din 13 01 2021,

Biroul Consiliului Colegiului Medicilor Dolj, avand in vedere următoarele:
- Hotararea Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Dolj,
- Hotararea Consiliului Colegiului Medicilor Dolj,
- dispozitiile art. 84, alin 1 si art. 87, alin 1, lit. a-c si e din Statutul Colegiului Medicilor din Romania,
emite următoarea,
Decizie:
Art.1.Contributiile ce vor fi achitate de membrii Colegiului Medicilor Dolj incepand cu data de
01 02 2021, in vederea obtinerii Certificatului de membru sunt:
- Certificat de membru nou pentru medic rezident:
- 50 lei + 20 lei urgenta;
- Certificat de membru nou pentru medic specialist/primar:
- 120 lei + 30 lei urgenta;
- Certificat profesional curent:
- 200 lei + 50 lei urgenta;
- Eliberare duplicat Certificat de membru declarat pierdut:
- 25 lei + 5 lei urgenta;
Art. 2. Contributiile ce vor fi achitate de membrii Colegiului Medicilor Dolj, incepand cu data de
01. 02. 2021, in vederea infiintarii cabinetului medical individual, a cabinetelor medicale grupate, a
cabinetului medical cu personalitate juridica, prelungirii certificatului de avizare, inlocuire medic,
adaugare medic, adaugare de competente sunt:
- infiintare cabinet medical individual
- 150 lei + 50 lei urgenta;
- infiintare societate cu personalitate juridica
- 200 lei + 50 lei urgenta;
- infiintare cabinete medicale grupate
- 200 lei + 50 lei urgenta;
- prelungire cabinet medical individual
- 50 lei + 10 lei urgenta;
- prelungire societate cu personalitate juridica
- 100 lei + 20 lei urgenta;
- adaugare medic
- 50 lei + 10 lei urgenta;
- adaugare specialitati/competente, dobandite
pe certificatul de avizare al cabinetului, pentru medicii care
figureaza pe certificatul de avizare
- 50 lei + 20 lei urgenta;
- inlocuire medic la cabinet medical individual
- 50 lei + 20 lei urgenta;
- inlocuire medic la societate cu personalitate juridica
- 75 lei + 50 lei urgenta;
Art.3. Contributiile ce vor fi achitate de membrii Colegiului Medicilor Dolj incepand cu data de
01. 02. 2021 in vedere eliberarii de adeverinte, avizului anual conform asigurarii de raspundere civila:
- eliberare adeverinta
- 15 lei + 5 lei urgenta;
- aviz anual conform asigurarii de raspundere civila
- 25 lei + 10 lei urgenta;
- eliberare adeverinte de nemembru si diverse
- 250 lei;
- aviz redobandire drept de libera practica
- 250 lei;
Eliberare documente in regim de urgenta: perioda de maxim 2 (doua) zile lucratoare.
Art. 4. Medicii care realizeaza venituri din activitate medicala vor achita cotizatia de membru de
50 de lei / luna, inclusiv medicii pensionari.
Medicii care nu realizeaza venituri din activitate medicala si care solicita pastrarea calitatii de
membru al Colegiului Medicilor din Romania, vor achita cotizatia de membru de 5 lei pe luna.
Art. 5. Biroul contabilitate si biroul Secretariat vor duce la indeplinire prezenta decizie.
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C O M U N I C A T,
Biroul Local al Consiliului Judetean al Colegiului Medicilor Dolj,
avand in vedere cresterea numarului de infectari cu SARS COV 2, precum si
prelungirea starii de alerta, pe inca o perioada de 30 de zile va aduce la
cunostinta urmatoarele:
 Activitatea de Secretariat a Colegiului Medicilor Dolj se va desfasura
exclusiv in mediul on – line. Nu se vor mai primi documente la ghiseu.
 Inscrisurile necesare eliberarii avizelor si autorizatiilor de catre CM
Dolj, vor fi depuse exclusiv prin e-mail. Documentele eliberate de CM Dolj
vor fi comunicate solicitantilor prin e-mail cu confirmare de primire.
 Contributiile aferente tuturor actelor solicitate se vor achita anticipat,
dovada fiind atasata la cererile si documentele depuse sau solicitate.
 Plata va fi facuta in contul:
- RO62BRDE170SV84440421700 deschis la BRD Craiova
- RO36RNCB0134041656290001 deschis la BCR Craiova,
codul fiscal fiind: 9850293.
Dovada platii trebuie sa cuprinda urmatoarele explicatii: nume, prenume
medic, CNP, serviciul platit.
 Decizia privind cuantumul contributiilor in anul 2021 se afla pe site-ul
Colegiului Medicilor Dolj la:

Biroul Local
al
Consiliului Judetean al Colegiului Medicilor Dolj

