
 
 MODEL 13  
 

CERERE DE TRECERE IN CATEGORIA MEMBRILOR OTDR INACTIVI ,,la cerere’’ 
pe perioada neexercitarii profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei 

(pentru membri OTDR plecati din tara) 
 
 

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’’( pentru o perioada de maximum 2 ani) 

incepand cu data de _______________ pana la data de ________________. 

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor art. 292 Cod Penal, privind falsul 

in declaratii, ca in perioada solicitata mai sus, nu exercit si nu obtin venituri din profesia de 

tehnician dentar, pe teritoriul Romaniei, deoarece sunt plecat din tara. 

 

*Anexez la prezenta cerere:  

□ certificat de inregistrare/ carte de rezidenta  pe teritoriul statului ______________________ 

   (traducere autorizata); 

□  dovada exercitarii profesiei de ________________pe teritoriul statului ________________, cu:    

□ contract individual de munca -traducere autorizata,  

□ adeverinta eliberata de angajator -traducere autorizata,                        

□ autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente ( documente eliberate de autoritati 

administrative sau de reglementare) - traducere autorizata. 

            □  alte documente justificative - traducere autorizata.  

 

* Documentele pot fi trimise in original la sediul central al OTDR: Soseaua Iancului nr. 4B-4K, 

sector 2, Bucuresti sau pe adresa de e-mail: office@otdr.ro (copii scanate). 

 
   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 


