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MODEL 5  
Nr. Inregistrare CJ/CMB: ............data  ......................., Judetul______________________________  
                                                                     

CERERE DE MODIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL 
FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE TEHNICIAN DENTAR 

  
  

 DOMNULE PREȘEDINTE AL OTDR,  
       

Subsemnatul/a ______________________________________, CNP______________________, certificat de 

membru OTDR seria ___ nr_______ titular/ reprezentant al formei de exercitare a profesiei de technician dentar in 

mod independent/ SRL care, la data prezentei poartă denumirea de 

_____________________________________________________________________ ,  înregistrata in Registrul 

formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar și al laboratoarelor de tehnică dentară cu  Avizul formei de 

exercitare Nr.___/_____, Autorizația de funcționare a laboratorului Nr.____/____________, vă rog să-mi aprobați, 

în conformitate cu Regulamentul OTDR de avizare a formelor de exercitare a profesiei de tehncian dentar și 

autorizare a laboratoarelor de tehnică dentară, modificarea datelor înscrise în Registrul formelor de exercitare a 

profesiei de tehnician dentar pentru urmatorul motiv: _________________________________________________ 

 (ex: modificare denumire formă de exercitare, modificare adresă sediu social/sediu profesional/punct de lucru, 

modificare date din cartea de identitate, adăugare punct de lucru nou, prelungirea perioadei de deținere a spațiului, 

modificare tipuri lucrări autorizate, modificare persoana cu drept de punere pe piața a DMUC, modificare 

asociat/administrator, modificare/adăugare contracte de colaborare s.a.)  

Anexez următoarele la prezenta cerere:   

A. Pentru modificare denumire formă de exercitare din___________________________________________ 

în_______________________________________________________:  

□ cerere avizare formă exercitare (Model 1) 

□ cerere de autorizare functionare laborator tehnică dentară (Model 2) 

□ declarația pe proprie răspundere privind dotarea minima (Model 3) 

□ Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate – 

maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara 

in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I “membri activi” 

□ nu am salariati 

□ avizul și autorizația OTDR (in original pentru a fi anulate) 

□ dovada achitarii debitelor restante 

□ acordul persoanei cu drept de punere pe piata a DMUC ( in cazul in care aceasta are doar calitatea 

de angajat al societatii) 
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B. Pentru modificare adresa sediu social/ sediu profesional/ punct de lucru la adresa 

_______________________________________________________________________________________ 

□ cerere avizare formă exercitare (Model 1) 

□ cerere de autorizare functionare laborator tehnică dentară (Model 2) 

□ declarația pe proprie răspundere privind dotarea minima (Model 3) 

□ dovada deținerii spațiului  

□ schiță spațiu  

□ Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate – 

maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara 

in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I “membri activi” 

□ nu am salariati 

□ avizul și autorizația OTDR (in original pentru a fi anulate) 

□ dovada achitarii debitelor restante 

□ acordul persoanei cu drept de punere pe piata a DMUC ( in cazul in care aceasta are doar calitatea 

de angajat al societatii) 

 

C. Pentru adăugare punct de lucru nou:  

□ cerere avizare formă exercitare (Model 1) 

□ cerere de autorizare functionare laborator tehnică dentară (Model 2) – pentru punctul de lucru nou 

□ declarația pe proprie răspundere privind dotarea minima (Model 3) 

□ Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate – 

maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara 

in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I “membri activi”; 

□ nu am salariati 

□ dovada deținerii spațiului pentru noul punct de lucru  

□ schiță spațiu pentru noul punct de lucru 

□ avizul formei de exercitare eliberat de OTDR (in original pentru a fi anulat).  

□ dovada achitarii taxei de autorizare pentru noul punct de lucru 

□ dovada achitarii debitelor restante 

□ acordul persoanei cu drept de punere pe piata a DMUC ( in cazul in care aceasta are doar calitatea 

de angajat al societatii) 

 

D. Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a autorizație autorizatie (în cazul în care autorizatia se afla 

inca in perioada de valabilitate si nu sunt alte modificari):  

□ dovada prelungirii perioadei de deținere a spațiului  
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□ Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate – 

maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara 

in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I “membri activi”; 

□ nu am salariati 

□ dovada achitarii debitelor restante 

 

E. Pentru modificare Autorizație laborator  (tipuri lucrări autorizate):  

□ cerere de autorizare functionare laborator tehnică dentară (Model 2) 

□ declarația pe proprie răspundere privind dotarea minima (Model 3) 

□ Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate – 

maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara 

in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I “membri activi”; 

□ nu am salariati 

□ autorizația OTDR (in original pentru a fi anulata). 

□ dovada achitarii debitelor restante 

□ acordul persoanei cu drept de punere pe piata a DMUC ( in cazul in care aceasta are doar calitatea 

de angajat al societatii) 

 

F. Pentru modificare persoana cu drept de punere pe piață DMUC:  

□ cerere avizare formă exercitare (Model 1) 

□ cerere de autorizare functionare laborator tehnică dentară (Model 2) 

□ dovada angajării persoanei cu drept de punere pe piața DMUC - Registru salariați din REVISAL (semnat, 

stampilat de emitent si in terment de valabilitate – maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii 

dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri 

OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I “membri activi”; 

□ nu am salariati 

□ avizul formei de exercitare eliberat de OTDR (in original pentru a fi anulat)  

□ autorizația OTDR (in original pentru a fi anulata);  

□ dovada achitarii debitelor restante 

□ acordul persoanei cu drept de punere pe piata a DMUC ( in cazul in care aceasta are doar calitatea 

de angajat al societatii) 

 

G. Pentru modificare asociat (SRL)- se depune un nou dosar de avizare  si autorizare 
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H. Pentru  PFA Colaborator - orice modificare privind datele de identificare/sediu din contractul de colaborare 

cu referire la ambele părți sau avizare alte contracte de colaborare  

□ cerere avizare formă exercitare (Model 1) 

□ contract colaborare (4 exemplare in original)  

□ avizul formei de exercitare eliberat de OTDR( in original pentru a fi anulat).   

□ dovada achitarii debitelor restante 

 

I. Pentru reautorizarea laboratorului de tehnica dentara, în cazul în care autorizatia are perioada de 

valabilitate expirata si nu exista alte modificari (modificare adresa, modificare persoana cu drept de punere 

pe piata a DMUC etc):  

□ cerere de autorizare functionare laborator tehnică dentară (Model 2) 

□ declarația pe proprie răspundere privind dotarea minima (Model 3) 

□ dovada deținerii spațiului  

□ schiță spațiu  

□ Registrul salariati (extras din REVISAL semnat, stampilat de emitent si in terment de valabilitate – 

maximum 30 de zile de la emitere). Toti tehnicienii dentari care isi desfasoara activitatea in tehnica dentara 

in cadrul formei de exercitare, trebuie sa fie membri OTDR inscrisi in RUTD la sectiunea I “membri activi” 

□ nu am salariati 

□ autorizația OTDR (in original pentru a fi anulata);  

□ dovada achitarii taxei de autorizare  

□ dovada achitarii debitelor restante 

 

 *Aceaste modificari, inclusiv Avizul formei de exercitare a profesiei sau Autorizația de funcționare a laboratorului 

eliberate in urma acestor modificari, vor fi aduse la cunostinta/inregistrate la toate instituțiile/autoritățile prevăzute de 

lege, în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei/ avizului/ autorizației eliberate de OTDR.  

 **Pentru modificarile cuprinse in această cerere, CUI/CIF va ramane neschimbat.  

 

 

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. 
 
 
 

Data: _______________                                         Semnatura: ________________    


