FORMULAR DE ÎNSCRIERE la Educația Profesională Continuă /2019 Revista ‘’das dental labor’’ România *
NUME/PRENUME
CNP
ADRESA DE LIVRARE
COD POȘTAL

LOCALITATEA
JUDEȚUL

SECTOR

ADRESĂ E-MAIL

TELEFON
DOVADA PLĂȚII DE LA BANCĂ

NUMĂRUL și DATA OP/CF

MOD DE PLATĂ:
CASIERIE SECRETARIAT OTDR (Sediul central)
OTDR- BENEFICIAR CONT**
CONTACT REVISTA E-MAIL

RO55BTRL04301205D48051XX
dasdentallabor.ro@gmail.com

CIF OTDR

22889959

TELEFON

0737999971

* Revista ‘’das dental labor’’ România este inclusă în Programul de Educație Continuă al OTDR și este creditată în 2019 cu 20 credite EPC.
** Taxa de înscriere pentru EPC prin revista ‘’das dental labor’’ România/2019 este de 190 lei și include toate edițiile din an.
** Taxa achitată prin bancă, se depune numai în contul OTDR (de mai sus), deschis la Banca TRANSILVANIA - Sucursala UNIRII, fără comision la depunere.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE la Educația Profesională Continuă /2019 Revista ‘’das dental labor’’ România *
NUME/PRENUME
CNP
ADRESA DE LIVRARE
COD POȘTAL

LOCALITATEA
JUDEȚUL

SECTOR

ADRESĂ E-MAIL

TELEFON
DOVADA PLĂȚII DE LA BANCĂ

NUMĂRUL și DATA OP/CF

MOD DE PLATĂ:
CASIERIE SECRETARIAT OTDR (Sediul central)
OTDR – BENEFICIAR CONT**
CONTACT REVISTA E-MAIL

RO55BTRL04301205D48051XX
dasdentallabor.ro@gmail.com

CIF OTDR

22889959

TELEFON

0737999971

* Revista ‘’das dental labor’’ România este inclusă în Programul de Educație Continuă al OTDR și este creditată în 2019 cu 20 credite EPC.
** Taxa de înscriere pentru EPC prin revista ‘’das dental labor’’ România/2019 este de 190 lei și include toate edițiile din an.
** Taxa achitată prin bancă, se depune numai în contul OTDR (de mai sus), deschis la Banca TRANSILVANIA - Sucursala UNIRII, fără comision la depunere.



O persoană se poate înscrie și achita pentru educația profesională continuă (EPC) prin revista ”das dental labor”România o singură dată într-un an calendaristic.



Indiferent de data la care se platește, “Taxa EPC/2019 revista DDL” se achită integral.



În formularul de înscriere se va trece adresa de livrare (domiciliu, loc de muncă, etc). Schimbarea adresei de livrare
ulterior înscrierii se va comunica la adresa de e-mail contact revistă: dasdentallabor.ro@gmail.com



Livrarea revistei se va face de OTDR prin poștă, numai în baza Formularului de înscriere (completat integral), și după
confirmarea achitării taxei de educație profesională continua (EPC) prin Revista ”das dental labor”- România /2019.
Pe ordinul de plată se va scrie “Taxă EPC/2019 revista DDL” +Nume+CNP



Formularul de înscriere pentru revistă se transmite: personal/prin poștă - la sediul central al OTDR din București,
Șos. Iancului Nr. 4B-4K, sector 2, cod poștal 021723, sau scanate, prin e-mail: dasdentallabor.ro@gmail.com



În anul 2019, pentru a putea beneficia de toate edițiile revistei, Formularul de înscriere pentru EPC/2019 prin
”revista das dental labor”- România se transmite până la 31.03.2019. Ulterior, dacă taxa EPC prin Revista/2019 este
achitată, se vor distribui numai edițiile Revistei corespunzătoare perioadei calendaristice rămase până la finele
anului curent. Edițiile anterioare se vor distribui numai în limita numărului/stocului disponibil.



În cazul în care s-au respectat instrucţiunile de pe formularul de înscriere, dar revista nu a ajuns la destinatar, vă
rugăm să comunicaţi acest aspect la adresa de contact: dasdentallabor.ro@gmail.com sau la numărul de telefon:
0737999971
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