MODEL 2
Nr. Inregistrare CJ/CMB: ............data ......................., Judetul______________________________

CERERE DE AUTORIZARE
A FUNCȚIONĂRII LABORATORULUI DE TEHNICĂ DENTARĂ
DOMNULE PREȘEDINTE AL OTDR,
Subsemnatul/a____________________________________________________________
_, CNP _________________________________, cu domiciliul în ______________________,
Județ_____________________________Str. ____________________________nr._____, bloc
____, scara ____ etaj _____ ap. ____ tel.______________________, adresă email_____________________________________tehnician dentar membru OTDR din anul,
__________, in calitate de ____________________(titular, asociat, administrator, coordonator
etc) al _____________________________________________ (denumirea formei de exercitare)
□ in curs de infiintare
□ CIF / CUI ________________/ J/ ____/_________
vă rog să-mi aprobaţi eliberarea:
Autorizației de funcționare a laboratorului de tehnică dentară
cu sediul professional - situat în:
Localitatea ______________________________ județ _____________________________
str:
__________________________nr._____bl._____sc.____etaj_____
ap_____
tel.______________, adresă e-mail: _________________________________________
Declar pe proprie răspundere că în cadrul laboratorului de tehnică dentară aferent formei de
exercitare a profesiei de tehnician dentar se execută urmatoarele tipuri de lucrări dentare: (se
bifează tipul de lucrari executate)

o
o
o
o
o
o

Lucrări metalo-acrilice/ compozite
Lucrări metalo-ceramice / integral ceramice
Proteze mobile
Proteze mobilizabile (scheletate)
Aparate ortodontice și chirurgicale
Structuri realizate prin tehnologia CAD-CAM, Imprimante 3D

Numele persoanei/lor, tehnician/i dentar/i din cadrul laboratorului, cu drept de punere pe
piața a DMUC:_________________________________________________________
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, ca la data prezentei
forma de exercitare cu denumirea ______________________________________________
 Nu are salariati
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 Are un nr de ____ salariati
 Nu are colaboratori in interiorul profesiei
 Are un nr. de _____ colaboratori in interiorul profesiei
La prezenta, anexez urmatoarele documente:
a) Declaratia pe proprie raspundere privind dotarea minima a laboratorului de tehnica
dentara (formular tipizat – model 3);
b) Dovada detinerii legale a spatiului unde se desfasoara activitatea de tehnica dentara
(copie de pe actul de proprietate/ chirie/ comodat,etc.). In cazul laboratoarelor de tehnica
dentara, care isi desfasoara activitatea in incinta/ apropierea spatiilor cu alta destinatie
(comerciale, locuinte, policlinici, etc.) acestea vor fi clar delimitate, prin hasurare pe
schita cadastrala a spatiului. Activitatea de tehnica dentara se poate desfasura numai in
spatii special amenajate;
c) Schita cadastrala a spatiului in care se desfasoara activitatea de tehnica dentara din care
sa rezulte delimitarea concreta a acestuia (nu se accepta schita “facuta de mana”; desenul
trebuie sa fie la scara si sa indice clar, prin hasurare, suprafata si locatia laboratorului
pentru care se solicita autorizarea);
d) Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in termen de
valabilitate – maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care exercita
profesia in cadrul laboratorului, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la
sectiunea I “membri activi”;
e) Copii de pe contractul de colaborare incheiat cu tehnicieni dentari PFA-colaboratori in
interiorul profesiei;
f) Dovada obtinerii avizului anual pe certificatul de membru OTDR (copie fata verso de pe
Certificatele de membru OTDR ale tuturor tehnicienilor dentari din cadrul laboratorului);
g) Dovada achitarii taxei de autorizare a laboratorului de tehnică dentară
h) Acordul persoanei cu drept de punere pe piata a DMUC ( in cazul in care aceasta are
doar calitatea de angajat al societatii)

Declar, sub sancțiunea legilor penale, că cele mentionate mai sus și în anexe sunt conforme cu
realitatea.
Am luat la cunoștință că orice modificare față de cele declarate mai sus și prin actele depuse
anexat, va face obiectul reautorizării.
Am luat la cunoștință că OTDR, în 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) și Normele interne ale OTDR pentru protecția persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniu și reglementările specifice
profesiei de tehnician dentar aprobate în ședința Biroului Executiv din data de 20.07.2018, colectează,
prelucrează, distribuie, arhivează și asigură protecița datelor cu caracter personal ale tehnicienilor dentari în
vederea îndeplinirii obligației legale ce îi revine prin Legea Nr.96/2007 republicată, cu referire la înscrierea,
autorizarea și evidența membrilor organizației precum și publicarea Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari din
România.

Semnătura

Data __________
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