MODEL 9
Nr. Inregistrare CJ/CMB: ............data ......................., Judetul______________________________

CERERE DE TRECERE IN CATEGORIA MEMBRILOR OTDR INACTIVI ,,la cerere’’

Domnule Presedinte al OTDR,
Subsemnatul/a __________________________________________________, membru OTDR cu
certificatul seria _____nr. ________, inscris in judetul _________,va rog sa-mi aprobati trecerea in
categoria membrilor OTDR inactivi ,,la cerere’’ incepand cu data de ___________pana la data de
__________ pentru urmatorul motiv __________________________________________
( ex. : concediu risc maternal/concediu maternitate/concediu de ingrijire copil cu varsta de pana la 2 ani, 3
ani/somaj/suspendare temporara activitate firma/ neexercitare profesie/concedii medicale acordate pt. o
perioada mai mare de 3 luni consecutive/ s.a.)
Anexez la prezenta cerere:
A. Pentru concediu risc maternal/ maternitate/ boala :
copie certificat/e de concediu medical .
B. Pentru concediu de ingrijire copil cu varsta de pana la 2 ani, 3 ani:
copie certificat de nastere al copilului;
copie Decizia privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului lunar si
alocatiei de stat pentru copii, eliberata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale,
sau
copie Decizia de suspendare a contractului individual de munca (CIM),
sau
Declaratie notariala pe proprie raspundere, in original, din care sa reiasa ca membrul OTDR solicitant nu
obtine venituri din tehnica dentara pe perioada corespunzatoare concediului de crestere si ingrijire copil cu varsta de
pana la 2 ani, 3 ani.
C. Pentru somaj:
copie dupa Carnetul de evidenta, eliberat de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din care sa
reiasa data stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj si data incetarii acestui drept.
D. Pentru suspendare temporara pentru activitate independenta:
Declaratie notariala pe proprie raspundere, in original, din care sa reiasa ca membrul OTDR solicitant
nu obtine venituri din tehnica dentara pe perioada de intrerupere in exercitarea profesiei de tehnician dentar.

E. Pentru neexercitarea profesiei de tehnician dentar ( membrii OTDR fara loc de munca in tehnica dentara
pe teritoriul Romaniei):
Declaratie notariala pe proprie raspundere, in original, din care sa reiasa ca membrul OTDR solicitant nu
exercita profesia de tehnician dentar si nu obtine venituri din tehnica dentara pe perioada de intrerupere
mentionata in cerere.
Am luat la cunostinta ca OTDR, in conformitate cu prevederile Regulamentului 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) (Art.6 alin. (1) lit. c); lit.e) si alin. (3) lit.b) si Normele interne ale OTDR pentru protectia persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu legislatia in domeniu si reglementarile specifice profesiei de tehnician dentar aprobate in
sedinta Biroului Executiv din data de 20.07.2018, colecteaza, prelucreaza, distribuie, arhiveaza si asigura protectia datelor cu caracter personal
ale tehnicienilor dentari in vederea indeplinirii obligatiei legale ce ii revine prin Legea Nr.96/2007 republicata, cu referire la inscrierea, autorizarea si
evidenta membrilor organizatiei precum si publicarea Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari din Romania

Data

Semnatura solicitant

