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oRDINUL TEHNIC|ENTLOR DENTARI DIN ROMANIA (OTDRf}i't:
Forma consolidata conform modificarilor aprobate de

Adunarea Generala a OTDR - 30 aprilie 2011

TITLUL I- DISPOZITII GENERALE

Cap. 1 - Dispozitii generale

Art.l Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romani4 denumit in continuare Ordin sau OTDR se

organizeaza si functioneaza,inbazaLegii, caorganizatie profesionala a tehnicienilor dentari.

Lrt.Z Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania este organizatie profesional4 nonprofit, cu

personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget
proprii, autonoma si independenta.

Art.3 Ordinul reprezinta si apara,la nivel national si intemational, interesele profesiei de

tehnician dentar, interesele profesionale ale membrilor sai, actioneaza prin organele sale

pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de tehnician dentar, realizeaza controlul si

supravegherea exercitarii profesiei de tehnician dentar, precum si aplicarea legilor si

regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei.

Art.4 Ordinul are sigla proprie aprobata de Consiliul National la propunerea Biroului
Executiv al Consiliului National.

Art. 5 Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti

Cap. 2 - Obiectivele OTDR

Art.6 Obiectivele OTDR sunt:
a) reglementarea exercitarii profesiei de tehnician dentar in baza Legii, Statutului,

Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului, a Codului de etic5 qi deontologie
profesional6, a normelor si dispoziliilor interne;

b) asigurarea supravegherii si mentinerii legalitatii exercitarii profesiei de tehnician
dentar pe teritoriul Romdniei conform normelor legale si reglementarilor proprii;

c) ridicarea si mentinerea standardelor profesionale prin progtame de formare
profes ionala si pregatire profesionala continua;

d) reprezentarea membrilor Ordinului in relatiile cu organizatiile guvemamentale si

neguvernamentale, pe plan intern si international;

e) facilitarea accesului liber si nediscriminatoriu al membrilor la resursele cu caracter

educational, stiintific si legal existente in cadrul OTDR.



*r l . (1) In vedere arealuarii obiectivelor proprii Ordinul colaboreaz4 in conditiile legii, ale

pp&zentului Statut si a celorlalte reglementari aplicabile, cu toate entitatile competente, publice

Sr private, din tara si strainatate.

: @ Ordinul va respecta egalitatea de tratament a membrilor sai.n Q) Ordtnul va respecta egalfiatea de tratirment a memonlor sal.
.J n\F (3) Ordinul va promova si sprijini pregatirea profesionala si perfectionarea continua a

$h\i' tehnicienilor dentari.
(4) Ordinul promoveaza cresterea calitatii dispozitivelor tehnico-medicale unicat la

comanda, dupa cum sunt acestea definite de lege.

Art. 8 (1) Ordinul este autonom in raport cu orice autoritate publica, exercitandu-si atributiile
fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

(2) Nici o autoritate nu poate lua decizii cu privire la exercitarea profesiei de tehnician
dentar fara consultarea prealabila a Ordinului.

Art.9 (1) In scopul imbunatatirii sistemului legislativ, Ordinul formuleaza propuneri

autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativ4 pentru proiecte de acte normative
referitoare Ia activitatea in domeniul profesiei de tehnician dentar.

(2) Ordinul reglementeaza, controleaza si supravegheaza exercitarea profesiei de

tehnician dentar cu respectarea Statutului, Codului de etica si deontologie profesionala, a
Regulamentului de organizare si functionare, a normelor, dispozitiilor si standardelor
profesionale.

(3) Ordinul participa alaturi de alte autoritati de reglementare profesionala, la proiecte

europene si internationale.

Art. 10 Pe tot parcursul prezentului Statut:
a) termenul "zi"sau o'zile" sau orice referire lazile reprezinta zile calendaristice daca nu

se specifica in mod diferit.
b) prin o,Biroul Executiv" sau BE se intelege Biroul Executiv al Consiliului National.
c) prin ,,Presedinte" se intelege Presedintele Biroului Executiv care este totodata si

Presedintele Consiliului National si al OTDR.
Consiliul National al OTDR-poate fi denumit CN

Consiliile judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti si Birourile
Executive ale acestora - pot fi denumite CJICMB, respectiv BEJ/BEMB
Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari - poate fi denumit RUTD
Dispozitivele medicale unicat la comanda - pot fi denumite DMUC

Gap. 3 - Atributiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

Art. 11 (1) In conformitate cu prevederile Legii nr.9612007, Ordinul Tehnicienilor Dentari
din Romania are urmatoarele atributii:

a) apara prestigiul si demnitatea profesionala ale membrilor sai in relatiile cu terte
persoane fizice sau juridice;

b) apara si promoveaza interesele profesionale ale membrilor sai;

c) emite norune cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;
d) elaboreaza Statutul si Codul de etica si deontologie a profesiei de tehnician

dentar;
e) supravegheaza respectarea Codului de etica si deontologie al profesiei de

tehnician dentar;

d)
e)

0
s)



f1 in scopul elaborarii normelor specifice si a reglementarilor privind profesia de

tehnician dentar, colaboreaza cu institutiile abilitate;

/. g) Controleaza si supravegheazaexercitarea profesiei de tehnician dentar;

i h) colaboreaza la elaborarea si monitorizareaprogramelor de formare, specializare si

perfectionare a pregatirii profesionale teoretice si practice a tehnicienilor dentari cu institutii
.abilitate;

l) reprezinta membrii sai in relatiile cu organizatiile guvemamentale,

neguvernamentale si cu sindicatele, pe plan intern si international;
j) acorda asistenta profesionala si juridica membrilor sai in situatiile de judecare a

cazurilor de abateri de la normele de etica si deontologie profesionala, precum si de

solutionare a litigiilor;
k) elaboreaza reglementarile privind inregistrarea in Registrul Unic al Tehnicienilor

Dentari din Romania;
l) intocmeste, actualizeaza permanent Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din

Romania si adminisffeazapagina oficiala de intemet pe care este publicat.

(2) In scopulrealizafii obiectivelor proprii, prin prerogativele conferite de

lege,Ordinul are si urmatoarele atributii :

2.1.) in scopul elaborarii reglementarilor privind standardele de calitate, conditiile de

executie a dispozitivelor unicat la comanda, colaboreaza cu institutiile abilitate ;

2.2.) promoveaza si sprijina pregatirea profesionala si perfectionarea continua a

tehnicienilor dentari, prin:

- organizarea de cursuri si alte evenimente cu caracter profesional Ia nivel
zonal, national sau international;

- editarea de publicatii de specialitate;
- infiintarea de entitati cu rol in formarea profesionala a tehnicienilor dentari;
- orice alte mijloace relevante.

2.3.) formuleaza propuneri autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativa,
pentru proiecte de acte normative referitoare la activitatea in domeniul profesiei de tehnician
dentar;

2.4.) reprezinta si apara interesele Ordinului in raport cu alte entitati publice si

private interne si internationale;

2.5.) organ izeaza manifestari culturale si stiintifi ce ;

2.6.) editeaza o pagina web proprie, care sa contina informatii privind activitatea
profesionala a tehnicienilor dentari si cea a Ordinului;

2.7.\ acordadreptul de punere pe piata a dispozitivelor unicat la comanda, stabilind
in acest sens conditiile exercitarii acestui drept

2.7.a) stabileste valoarea minima a asigurarii de raspundere profesionala

corespunzatoare naturii si gradului de risc profesional pentru tehnicienii dentari cu drept de

punere pe piata a DMUC
2.8.) autorizeaza. in functie de specializari, exercitarea profesiei de tehnician dentar

in unitati ale Ministerului Sanatatii sau ale altor ministere cu retea sanitara proprie, in sectorul
privat si in unitati de invatamant sau de cercetare;

2.9.) aproba programele de pregatire profesionala continua realizate de furnizorii
acreditati;

2.10.) colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea avizarii programelor de

educatie profesionala continua si a cursurilor de specializate;



2.11.) elaboreaza reglementarile privind inregistrarea in Registrul Unic al

- Tehnicienilor Dentari si, dupa caz, colaboreaza si permite autoritatilor competente din
t).p.l.lult" state membr", 

"onsultarea 
registrului pe .u.i il detine si in care suni inregistrate

fiormatii cu privire la prestatorii stabiliti pe teritoriul Romaniei;
2 2,12.) fumizeaza datele si informatiile privind exercitarea profesiei de tennician

d@ar catre coordonatorul national de recunoastere a calificarilor profesionale;

g 2.13.) inregistreaza tehnicienii dentari care intrunesc conditiile prevaztte de art. 1

,_r*L.1|it.b), 
c) sau e) din Legea nr.96/2007 in caz de prestare temporara sau ocazionala de

2.14.\ instiinteaza Ministerul Sanatatii Publice cu privire la prestarea temporara sau

ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei de catre tehnicienii dentari care intrunesc
conditiile prevazute de art. 1 alin. 1 lit.b), c) sau e) din Legeanr.9612007;

2.15.) atesta titlul oficial de calificare roman, eventual completat cu o experienta
profesionala sau cu o formare reglementata, in vederea accesului sau exercitarii profesiei de

tehnician dentar de catre cetateanul roman intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spatiului Economic European;

2.16.) in vederea exercitarii profesiei de tehnician dentar in Romania. OTDR
recunoaste diplomele prevazute la art. 8 din Legea w.20012004 obtinute intr-un stat membru,
care dau dreptul titularului sa exercite aceeasi profesie in statul membru de origine sau de

provenienta;
2.17.) autorizeazaexercitarea profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romdniei, in

conditiile prevlzute de lege at6t in cazul exercitarii acesteia pe perioda nedeterminatl cit si in
caz de prestare, temporari sau ocazionali, de servicii de tehnica dentar[ pe teritoriul
Romdniei;

2.18.) emite documente care sa ateste nivelul de formare profesionala a tehnicianului
dentar, si dupa caz, organizeazaprobe de aptitudini sau stagii de adaptare;

2.19.) recunoaste diplomele care atesta un anumit nivel de pregatire eliberate intr-un
strat membru, care dau titularului dreptul de a exercita profesia de tehnician dentar in
Romania;

2.20.\ realizeaza prin intermediul Sistemului de Informare in cadrul Pietei Interne
(SIPI) schimbul de informatii si comunicarea cu celelalte autoritati competente in cadrul
obligatiilor de cooperare administrativa.

(3) Indeplineste orice alte atributii stabilite de legile si reglementarile incidente,
precum si atributiile stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul National, in conditiile legii.

(4) Modul de exercitare a drepturilor si obligatiilor Ordinului, dupa cum acestea reies

din actele normative mentionate in alineatele precedente, se reglemeneazaprin acte normative
interne si regulamente specifice ale Ordinului, aprobate de catre BE sau dupa caz Consiliul
National.

TITLUL II . MEMBRII ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN
ROMANIA.

Cap. 1 - calitatea de membru OTDR - Dobandirea, Suspe ndarea,
incetarea si retragerea calitatii de membru OTDR

Art. 12 (1) Sunt membri ai Ordinului toti tehnicienii dentari posesori ai unui titlu oficial de

calificare in profesia de tehnician dentar care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,



sunt autorizati sapractice profesia de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei, precum si, la
')a corere, tehnicienii dentari pensionari care nu mai desfasoara activitate profesionala.

'7-^ (2) Membrii Ordinului sunt inscrisi in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din

SRomania, registru ce se publica pe pagina de intemet oficiala a Ordinului.

I (3) Calitatea de membru al OTDR, insumand toate drepturile si obligatiile ce deriva

' din ea, se dobandeste prin inscriere si autorizare conform legii si regulamentelor interne ale

OTDR.

Art.13 (1) Calitatea de membru activ al OTDR este dovedittr prin Certificatul de membru al

Ordinului insotit de avizul anual eliberat conform reglementarilor proprii privind atributiile

Ordinului si prin inscrierea in Registru Unic al Tehnicienilor Dentari publicat pe site-ul oficial
al Ordinului.

Q) Avizul anual se acord[ in conformitate cu legea si reglementarile inteme,iar in

cazul tehnicienilor cu drept de punere pe piata a DMUC numai dupi incheierea asigurlrii de

rf,spundere civilI pentru greqeli in activitatea profesionalI, valabild pentru anul respectiv.

(3) Tehnicienii dentari care intrunesc conditiile prevazute de Lege si care sunt

autoizati sa exercita profesia de tehnician dentar, temporar sau ocazional pe teritoriul
Romaniei trebuie sa fie inregistrati in OTDR si inscrisi in RUTD.

Art.14 (1) Calitatea de membru al Ordinului se suspend[:

a) temporar, la cererea scrisa a membrului OTDR depusa anticipat perioadei pt. care

solicita suspendarea;
b) pe perioada in care tehnicianul dentar de(ine funcfii publice (deputat, senator, primar,

prefect etc);
d) in cazul neavizarii anuale a certificatului de membru OTDR/a autorizatiei de

exercitare a profesiei de tehnician dentar, dupa data expirarii avizului anual anterior,
suspendarea poate fi aplicata de la data expirarii avizului anual anterior si pana Ia
data indeplinirii conditiei de avizarel

e) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe perioada,

hotarare judecdtoreascl definitivi, dupa caz;
dispusd prin hotdrdre a CN ori prin

f) in cazul in care tehnicienii dentari nnrcalizeaza numarul
profesionala continua, stabilit pentru perioada stabilita de

realizarea numarului de credite respectiv.
(2) In situatiile prevazute la alin I pct.d, suspendarea opereaza prin indeplinirea

termenelor in cauza, neliind necesara o hotarareldecizie a CN sau a instantelor
judecatoresti.- 

(3) Suspendarea va fi inscris[ ?n Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din

Rom6nia, cu precizarea datei de la care aceastaincepe .

(a) Pe perioada suspendarii membrii OTDR suspendati nu au dreptul de a profesa ca

tehnician dentar, indiferent de forma de exercitare a profesiei, si nici dreptul de a participa si

vota in sedintele organelor de conducere ale OTDR.

Art.15 Calitatea de membru al Ordinului inceteazd:

a) prin renunfarea scrisala exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b) dac[ persoana ?nscrisl a fost condamnati definitiv pentru o faptE prevazutd de lege,

in leg[turtr direct[ cu exercitarea profesiei, sau dac[ i s-a aplicat pedeapsa complementarf,

a interdic{iei exercitf,rii profesiei, printr-o hot[rdre judecltoreascI definitiv5;
c) prin deces.

d) prin retragere

minim de credite de educatie
Consiliul National, pana la



I
-1

.J

.J

Art.16 Retragerea calitatii de membru al OTD& are loc in urmatoarele situatii:

a) atunci cand membrul OTDR suspendat (la cerere sau ca urunare a aplicarii
sanctiunii suspendarii) exercita profesia de tehnician dentar in perioada in care a

fost suspendat;
b) ca urmare a unei hotararildecizie a CN sau a instantelor judecatoresti in acest

sens.

Art.17 Dobandirea, suspendarea, incetarea si retragerea calitatii de membru OTDR se

inregistraza/opereaza in RUTD cu mentionarea datei de la care acestea opereaza si in
conformitate cu regulamentul RUTD.
Art.171
Avizarea anuala a certificatului de membru/autorizatiei de exercitare a profesiei de

tehnician dentar este reglementata prin Regulamentul de avizarelautorizare intocmit
de Biroul Executiv.

Cap.2 - DREPTURI Sl OBLIGATII

Art.18 (1) In conformitate cu prevederile legale, Membrii Ordinului au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu

medicul dentist, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta;

b) sa realizeze venituri din serviciile prestate inbaza contractului cu furnizorii de servicii
medicale sau cu casele de asigurari sociale de sanatate si/sau casele de asigurari private de

sanatate;
c) sa introduca in conffactul incheiat cu medicul dentist clauze privind conditiile si

termenul de executie a dispozitivelor medicale si protezelor dentare unicat la comanda;

d) sa se perfectioneze prin programe cu continut si durata specifice, in specializarile
prevazute de lege;

e) poate angaja persoane salarizate in conformitate cu legislatia in vigoare.

(2) In completarea drepturilor conferite in baza legii, conform alin. precedent,

membrii Ordinului au urmatoarele drepturi:
a) sa exercite profesia de technician dentar cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
b) sa aiba acces la datele si informatiile din domeniul tehnicii dentare detinute de Ordin;
c) sa se constituie in asociatii profesionale, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
d) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Ordinului in conditiile prevazute

de Lege si prezentul Statut;
e) sa poarte insemnele Ordinului;
f) sa primeasca de la Consiliul National la propunerea Biroului Executiv al Consiliului

National /Judetean, pentru merite deosebite, rezultate deosebite obtinute in exercitarea
profesiei sau in activitatea de promovare si aparare a drepturilor si intereselor profesionale ale

tehnicienilor dentari, diplome de onoare, de merit si de excelenta;
g) sa participe la actiunile publice, organizate de Ordin si sa fie informati despre

desfasurarea acestora;
h) sa participe la programele de perfectionare, manifestarile stiintifice in domeniu

organizate de catre Ordin;
i) sa participe in calitate de invitati la sedintele organelor de conducere ale Ordinului

atunci cand au un interes propriu, in vederea sustinerii acesfuia;
j) sa conteste sanctiunile primite in conditiile legii, si sa formuleze si sa depuna petitii.



Art. 19 (1) In conformitate cu prevederile legale, Membrii Ordinului au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea
profesiei de tehnician dentar;

i U) sa respecte Statutul, Codul de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar si
(egulamentul de organizare si functionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania

.'precum si orice alte reglementari si norne inteme;
c) sa se pregateasca prin programe de educatie profesionala continu4 avizate de Ordinul

Tehnicienilor Dentari din Romania ;

d) sa colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune solutii protetice in acord cu

interesul pacientului;
e) sa respecte indicatiile scrise de medicul dentist privind solutia protetica aleasa de acesta

pentru fiecare caz, sa isi asume intreaga raspundere in realizarea acesteia din punct de vedere

tehnic, morfologic, functional si estetic, in conformitate cu comanda primit4 semnata si
parufata, si sa elibereze un certificat de conformitate; relatia dintre tehnicianul dentar si

medicul dentist are la baza un contract de prestari de servicii privind buna desfasurare a

actului medical.
(2) In completarea drepturilor conferite in baza legii, conform alin. precedent, membrii

Ordinului au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte dispozitiile legii, Statutului, a altor regulamente, norme,

dispozitii emise de Ordin;
b) sa respecte, sa execute si sa duca la indeplinire hotararile si deciziile organelor de

conducere ale Ordinului;

c) sa anunte in scris Ordinul in termen de 30 zile despre orice modificare a conditiilor care

au determinat autorizarea exercitari i profesiei ;

d) sa participe la sedintele si adunarile Ordinului la care au fost convocati;

e) sa participe la manifestari / evenimente, activitati profesionale care fac parte din
Programul National de Educatie Profesionala Continua, nationale sau locale;

f) sI achite la termen cotiza{iile si taxele.
g) sa pastreze secretul profesional;
h) sa pastreze confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in

organele de conducere;
i) sa aiba un comportament demn de exercitarea profesiei.

Art.20 Tehnicienii dentari cetateni straini carora li s-a aprobat, in conditiile legii, sa exercite
profesia de technician dentar pe teritoriul Romaniei au obligatia sa se inregistreze la Ordinul
Tehnicenilor Dentari din Romania si sa respecte Statutul, Codul deontologic, Regulamentul
de organizare si functionare, precum si alte regulamente, no[ne si directive ale profesiei si

deciziile organelor de conducere ale Ordinului.

Art.2l Modul de exercitare a drepturilor si obligatiilor membrilor Ordinului, dupa cum
acestea reies din acte normative, se reglemeneazaprin acte normative interne si regulamente
specifice ale Ordinului.

Gap. 3 Membri de Onoare
Art.22 (1) Calitatea de membru de onoare se poate acorda unor persoane fizice care prin

activitatea desftquratl au contribuit sau contribuie in mod esen{ial la promovarea drepturilor



. Biiple.eselor profesionale ale membrilor OTDR, la cregterea rolului, prestigiului qi demnitafli

'tphn'idtggrului dentar precum qi la promovarea imaginii OTDR.

I bl Conferirea titlului de membru de onoare al OTDR este de competenta Consiliului

}{+fap6 OTDR, la propunerea Biroului Executiv al OTDR.

_#$fembrii 
de onoare nu au drept de vot qi nu reprezint[ orDR la nivel na{ional sau

''/ O\il) Membri de Onoare nu platesc cotizatie sau taxa de inscriere.

.,lUO ' (5) Membrii de Onoare nu pot detine functii de conducere in cadrul OTDR.
(6) Pot fi sau nu membri ai OTDR.

Cap. 4 Membri debutanti

Art. 23 (1) Debutantii sunt membri ai OTDR care nu au experienta profesional4 sau au

experienta profesionala mai mica de 2 ani la data intrarii in vigoare a prezentului statut.

(2) Debutantii vor fi autorizati si isi vor exercita profesia in conformitate cu norrne

interne propuse de Comisia profesionala si aprobate de CN.

(3) Tehnicianul dentar debutant poate exercita profesia atat in regim salarial,
cat si in regim independent - ca persoana fizica autorrzata Gtr'$ in colaborare cu

cabinete/laboratoare de tehnica dentara, fara a avea drept de punere pe piata a DMUC.

Art.24 Debutantii nu pot candida si/sau nu pot detine functii de conducere in cadrul OTDR.

Cap.5 REGTSTRUL UNIC AL TEHNICIENILOR DENTARI

Art.25 Activitatea de tehnician poate fi desfrgurat[, numai de persoanele membre ale

Ordinului, autoraate, care care au aceasti calitate dobdnditl in conditiile legii qi care sunt

inscrise ?n Registrul Unic al Tehnicenilor Dentari ,in conformitate cu regulamentul acestuia.

Art.26 inscrierea in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari se face, la cerere, dupl atestarea

titlului oficial de calificare in profesia de tehnician dentar prin Certificatul de membru obtinut

in urma inscrierii in Ordin ,in conditiile Legii si dobdndirea avizului si autorizatiei conform

normelor si reglementarilor interne ale OTDR.

Art.27 (1) inscrierea ?n Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari - in sectiunea membrilor

activi asigurd si dovedeste exercitarea profesiei de tehnician dentar, in conditiile legislatiei in

vigoare.
(2) Membrii activi sunt considerati membrii cotizanti, cu avizul in termen, autorizati

sa exercite profesia de tehnician dentar in conditiile legii si a reglementarilor interne.

Art.28. Modificarile de status din Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari se fac in
conformitate cu regulamentele interne, la cerere sau din oficiu.



x Art.29 Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari se publica pe site-ul oficial al Ordinului si este
T4organizat in sectiuni.Organizarca. functionarea si modificarea sectiunilor se stabileste prin

'?egulament, de catre BE.

z
;TITLUL III . PATRIMONIU. VENITURI SI CHELTUIELI

Art 30 Ordinul are patrimoniu si buget proprii.

(1) Patrimoniul OTDR cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare
economica precum si bunurile economice ce apartin Ordinului.

(2) in exercitarea drepturilor sale, OTDR posed[ gi folosegte bunurile aflate in
patrimoniul s[u si dispune de acestea, in condi{iile legii, in scopul realizdrii obiectului sdu de

activitate.
(3) Patrimoniul OTDR este gestionat Ia nivel national de Biroul Executiv al OTDR,

conform reglementarilor si hotararilor interne .

(4) Contabilitatea OTDR se organizeazl qi se conduce la nivel national potrivit
legislafiei financiare in vigoare.

(5) Organizarea qi conducerea activitetii contabile se asigurf, la sediul central de cltre
personal specializatin conformitate cu prevederile legale ?n vigoare.

(6) Contabilitatea sinteticl gi analitici a veniturilor gi cheltuielilor se organizeazb,

distinct, potrivit bugetului de venituri qi cheltuieli. Prin bugetul de venituri qi cheltuieli se vor

asigura fondurile necesare desfhgurlrii in bune condifii a activit6{ii Ordinului.

Art. 31 Biroul Executiv al Consiliului National elaboreaza Bugetul de venituri gi cheltuieli
pentru fiecare exerciliu financiar, buget care se supune aprobarii Consiliului Na{ional al
OTDR gi poate suferi rectific6ri.

Art. 32 (1) Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere si cotizatiile lunare ale membrilor;
b) donatii si sponsorizari, potrivit legii;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
d) legate;
e) drepturi editoriale;
f) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
g) fonduri rezultate din manifestari culturale si stiintifice;
h) organizarea de cursuri de educatie profesionala continua;

h.1) Taxele/veniturile aferente formarii profesionale si pregatirii continue a
tehnicienilor dentari vor fi stabilite de Biroul Executiv al Consiliului National

h.2)Veniturile obtinute din avizarca si organizarea unor cursuri/evenimente
(cursuri,seminarii si altele) de profil precum si sumele provenite din derularea programului de

educatie profesionala continua se stabilesc/se aproba de Biroul Executiv.
i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Cuantumul cotizatiei datorata de fiecare tehnician dentar se stabileste de catre
Adunarea Generala Nationala.

(3) Repartizarea sumelor rezultate din cotizatiile membrilor din structurile
judetene/teritoriale se va face intr-un procent stabilit de CN, in raport cu bugetul de venituri
si cheltuieli, in functie de numarul de membrii din fiecare judet.

(4) Cuantumul taxei de inscriere se stabileste periodic de Consiliul National.



t (5) Biroul Executiv al Consiliului National propune si Consiliul National adopta

firantumul taxei datorata de fiecare tehnician dentar pentru autorizare si pentru modificarea

stdttrrsului in RUTD.

afl gS Fondurile banesti ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania pot fi utilizate
p$lru cheltuieti de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace
fike, materiale gospodaresti, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii
profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de institutii cu scop filantropic si

stiintific si altele care se stabilesc de Consiliul National al Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Romania.

TITLUL IV . ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA OTDR

Capitolul f . Dispozitii generale

Art. 34 Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania este organizatla nivel national, judetean,

respectiv al municipiului Bucuresti.

Art.35 La nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, Consiliile

Jude{ene/Consiliul Municipiului Bucuresti funclioneazl ca organe reprezentative si executive

ale Ordinului .

Art 36 (f) La nivel teritorial, Ordinul poate fr organizat sa functioneze, dupa caz, si cu

Filiale.
(2) infiinlarea gi funclionarea Filialelor se va face in conformitate cu prevederile

legii si prevederile Regulamentului cadru de infiinlare, organizare si func{ionare elaborat qi

aprobat de Consiliul Na[ional al Ordinului.

Art. 37 (1) Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romaniq la nivel
national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt:

- adunarea generala national4 judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
- consiliul national, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si

- birourile executive ale acestora.

Q)Lanivelul fiecarui judet, sau al mai multorjudete limitrofe, dupacaz, respectiv la

nivelul municipiului Bucuresti se poate infiinta, in conditiile legii, o filiala a Ordinului,
formata din tehnicieni dentari care exercita profesia in zona administrativ-teritoriala
respectiva.

(3) Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Romania, la nivel national si judetearl respectiv al mtrnicipiului Bucuresti, se desfasoara o

datala4 ani.
(4) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din

Romania la nivel national, judetean si respectiv, al municipiului Bucuresti, se aleg pe perioada

unui mandat hotarat de Adunarea Generala Nationala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Romani4 cu posibilitatea de a fi realesi pentru maximum doua mandate.

(5) Funcliile de conducere din structurile Ordinului sunt incompatibile cu func{iile
de conducere din alte organizatii/asocia{ii profesionale, sindicale si /sau patronale de profil
din Rom6nia.
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5.1) Participarea membrilor organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor
De?pri din Romania la nivel national, judetean si respectiv, al municipiului Bucuresti la

sedfitele organelor din care fac parte este obligatorie.

i Z (6) Membrii Consiliului National si ai Consiliului Judetean, respectiv al municipiului
B-ug'hresti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, se aleg pentru un mandat de 4

arli.J (| Nu pot candida la functia de presedinte al Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Romania la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, persoanele care au

implinit varsta legala de pensionare. Persoanele care implinesc aceasta varsta pe durata

exercitarii mandatului raman in functie pana la finalizarea acestuia.

7.1) Nu pot candida Ia functiile din structura OTDR persoanele care anterior dobandirii
calitatii de membru sau in calitate de membru OTDR, prin actiunile lor, au adus atingere

imaginii si scopului profesional al OTDR.

Art. 38 (1) Functionarea OTDR este reglementata prin Lege, Statut, Regulamentul de

organizare si functionare precum si prin noffne si reglementari inteme proprii.

(2) Statutul, Regulamentul de organizare si functionare (normele, regulamentele si

procedurile) si Codul de etica si deontologie OTDR sunt obligatorii pentru toti membrii

OTDR,. precum si pentru tehnicienii dentari care presteaza pe teritoriul Romaniei,

ocaz ional/temporar, profesia de tehnician dentar.

Art 39 Relatiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocita intre nivelurile

ierarhice ale Ordinului si structurile subordonate, precum si intre functiile de conducere si

cele de executie. De asemene4 aceste relatii ierarhice pot functiona temporar si in situatia

constituirii unor colective de lucru, analiza si decizie.

Art 40 Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania isi desfasoara

activitatea in conformitate cu prevederile legale si cu regUlamentele proprii.

Art. 4l (1) Membrii Ordinului care exercitii funcfii de conducere Ei care nu ?gi ?ndeplinesc cu

demnitate responsabilitI[ile func{iei sau se afll intr-o stare de incompatibilitate, pot fi
suspenda{i din funclie de catre Consiliul Na{ional al Ordinului.

(2) Raporturile dintre organele de conducere nationale si cele judetene se stabilesc

conform dispozitiilor legale, ale statutului si ROF.

Gapitolul 2. Organele de conducere, organizarea si functionarea
OTDR

Sectiunea 1 - ADUNAREA GENERALA NATIONALA

Art. 42 (1) Adunarea Generala Nationala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania,

constituita din reprezentanti alesi de adunarea generala la nivel judetean, respectiv a

municipiului Bucuresti, se intruneste anual.
(2) Alegerea reprezentantilor pentru Adunarea Generala Nationala se face de catre

Adunarile Generale Judetene, prin vot secret, cu majoritate simpla, potrivit normei de

reprezentare, de un delegat la 2 membri.
Alegerile sunt validate in prezenta a doua treimi din numarul total al delegatilor.
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In cazul in care se constata lipsa cvorumului la Adunarile Generale Judetene pentru

ale$rea reprezentantilor pentru Adunarea Generala Nationala, se convoaca o noua adunare
geiegla in termen de doua saptamani, ale carei decizii vor fi adoptate cu majoritate simpla,
indlf&nt de numarul participanti lor.

. (3) In vederea prevenirii situatiilor in care un reprezentant s-ar afla in imposibilitate
de a @ticipa la Adunarea Generala, odata cu reprezentantii se aleg si supleantii acestora.

I tll Norma de reprezentare pentru supleanti este de un supleant la 10 membri.
' Judetele cu numar de membri mai mic de l0 au un singur supleant.

(5) Pentru alegerea supleantilor se aplica aceeasi procedura ca si in cazul
reprezentantilor titulari.

(6) Reprezentantii pentru Adunarea Generala Nationala se aleg pentru un mandat de 4

ani.
(7) Exceptie de la prevederile alin. precedent face situatia in care este necesara

inlocuirea unui reprezentant pentru Adunarea Generala National4 sau in cazul in care dupa

aplicarea normei este necesara alegerea de noi reprezentanti sau reducerea numarului de

reprezentanti.
In aceasta situatie mandatul noului reprezentant nu va putea inceta mai tarziu de data la

care ar fi incetat mandatul celui pe care il inlocuieste sau mai tarziu de data incetarii
mandatului majoritatii reprezentantilor pentru Adunarea GeneralaNationale aflati in functie.

(8) Numarul de reprezentanti pentru Adunarea Generala Nationala pe judete se

determina anual, pana la sfarsitul lunii februarie a anului curent, prin aplicarea normei de

reprezentare mai sus prevazuta, de catre Consiliile Judetene in raport cu numarul de membri
cotizanti la data de 31 decembrie a anului precedent.

(9) In conditiile in care, in urma aplicarii normei de reprezentare numarul
reprezentantilor pentru Adunarea Generala Nationala este mai mare decat numarul
reprezentantilor aferent anului anterior, se vor otganiza alegeri pentru noii reprezentanti.

(10) In conditiile in care, in urma aplicarii normei de reprezentare numarul
reprezentantilor pentru Adunarea Generala Nationala este mai mic decat numarul
reprezentantilor aferent anului anterior, Adunarea Generala Judeteana va reduce numarul de

reprezentanti.
(1f) Pentru reducerea numarului de reprezentanti, Adunarea Generala Judeteana va

aplica in etape urmatoarele criterii:
- criteriul cronologic "ultimul reprezentant ales, primul reprezentant redus";
- criteriul numarului de voturi obtinute, fiind redus mandatul reprezentantilor care au

obtinut mai putine voturi la alegerea ca reprezentanti, conform proceselor verbale de alegeri;
- votareadirecta areprczentantilor al caror mandatvafr redus.
(12) Adunara Generala Nationala se intruneste in sesiuni ordinare si extraordinare.

(13) Adunara Generala Nationala ordinara se intruneste o data pe an, in primul semestru

al anului in curs.
(14) Adunara Generala Nationala se intruneste in sesiuni extraordinare ori de cate ori va

fr cazul pentru luarea unor decizii importante pentru Ordin, care intra in atributiile Adunarii
Generale Nationale si care nu sufera amanare pana la urmatoarea Adunare Generala Nationala
ordinara.

(15) Convocarea Adunarii Generale Nationale se face obligatoriu cu cel putin 20 de zile
inainte de data fixata pentru tinerea adunarii, in cazul sesiunilor ordinare, respectiv cu cel

putin 10 zile inainte de data fixata pentru tinerea adunarii, incazul sesiunilor extraordinare.
Convocarea Adunarii Generale se face prin convocator afisat la sediul Ordinului si pe

pagina de internet a Ordinului, prin instiintare in scris a Consiliilor Judetene, respectiv al
municipiului Bucuresti, ale Ordinului, prin publicarea in presq si dupa caz, prin
corespondenta.
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ponvocatorul trebuie sa contina ziua, ora si locul unde urmeaza a se tine adunare4
ordinla de zi precum si modul de acces la materialele care fac obiectul acesteia.

'(16) Adunarea Generala Nationala isi desfasoara activitatea statutar, in prezenta a
jumatate plus unu din numarul membrilor acesteia si adopta hotarari cu votul majoritatii
simple a membrilor prezenti.

(17) Prin exceptie de la prevederile alin. anterior, Adunarea Generala Nationala care are

pe ordinea de zi alegerea de membri in Consiliului National al Ordinului, sau adoptarea

Codului de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar, sau adoptarea Statutului sau a

Regulamentului de organizare si functionare a Ordinului sau modificari la acestea, isi
desfasoara activitatea statutar, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor si

adopta hotarari cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
(18) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditiile de cvorum, dupa cum sunt ele

precizate in cele doua alineate precedente, se va convoca o a doua sedinta a Adunarii
Generale Nationale care va avea loc in termen de maxim 2 saplamani de la data stabilita
penffu prima sedinta cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari cu votul majoritatii
simple, indiferent de numarul membrilor prezenti. A doua sedinta poate fi convocata si poate

avea loc si in aceiasi zi cu prima sedinta dar, Ia ore diferite. Convocarea pentru cea de-a doua
sedinta ca u[nare a neintrunirii cvorumului poate fi facuta o data cu prima convocare.

(19) Hotararile adoptate de Adunarea Generala Nationala au caracter obligatoriu pentru
toti membrii Ordinului.

(20) Adunarea Generala National4 in sesiune ordinara sau extraordinara, este convocata
de catre:

a) presedintele Ordinului, cu acordul a cel putin 1/3 din numarul membrilor Biroului
Executiv al Consiliului National, cu exceptia Presedintelui;

b\213 dintre membrii Biroului Executiv al Consiliului National;
c) jumatate plus unu dintre membrii Consiliului National al Ordinului;
d) 116 din numarul membrilor Ordinului.

Art.43 Votul reprezentantilor in Adunarea Generala poate fi exprimat personal/prin
corespondenta/mandat speciaUimputemicire, cu respectarea dispozitiilor si normelor elaborate

de BE al OTDR.

Art.44 (1) Adunarea Generala Nationala are urmatoarele atributii:

a) adopta, completeaza si/sau modifica prin hotarare Statutul, Regulamentul de

organizare si functionare, si Codul de etica si deontologie profesionala al Ordinului;
b) ratifica, dupa caz, hotararile adoptate de Consiliul National intre sesiunile Adunarii

Generale, in temeiul alineatului urmator;
c) alege si revoca in situatiile acoperite de alineatul 2laprezerrtul articol, prin vot secret

membrii Consiliului National al Ordinului si supleantii acestora;

d) adopta valoarea cotizatizatiei membrilor Ordinului;
e) stabileste indemnizatiile organelor de conducere ale Ordinului;
f) adopta situatiile financiare pentru fiecare exercitiu financiar anterior si raportul de

activitate al comisiei de cenzori cu privire la executia bugetara precum si descarcarea de

gestiune;

g) adopta hotarari cu privire Ia problemele aflate pe ordinea de zi;

h) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege, regulament sau statut.
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. (2) Membrii Consiliului National pot fi revocati din mandatul lor in urmatoarele
situatiti

) i) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru
exercitfrea mandatului;r ii; in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor sau a existentei unor
compfiamente personale nedemne, daca acestea sunt de natura a afecta profesia si/sau
functia detinuta;

iii) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare;
iv) in cazul incalcarilor grave ale legii, ale Statut si/sau a regulamentelor care

organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si a

dispozitiilor/trotararilor date de oganele de conducere ierarhic superioare.

(3) Corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind
profesia de tehnician dentar, precum si modificarile impuse de situatii deosebite se vor face de
Consiliul National, urmand sa fie ratificate de proxima Adunare Generala.

Art. 45 Adunarea Generala Nationala poate sa delege Consiliului National sa indeplineasca
unele atributii ale sale urmand ca hotararile/reglementarile adoptate de Consiliul National sa

fie insusite in prima sedinta a acesteia.

Sectiunea 2 - CONSILIUL NATIONAL

Art.46 (1) Consiliul National al Ordinului, denumit in continuare Consiliul sau C\ este

organul de conducere al Ordinului care asigura activitatea acestuia intre sesiunile Adunarii
Generale Nationale.

(2) Consiliul National al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania este alcatuit din
49 de membri, dupa cum uffneazr: cate un reprezentant al fiecarui judet, 4 reprezentanti ai
municipiului Bucuresti, 4 reprezentanti ai laboratoarelor private din Romania, alesi de

Adunarea Generala Nationala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.
(3) Membrii Consilului National si supleantii acestora sunt alesi prin vot secret de

catre Adunarea Generala. In cazul participarii la sedintele Consiliului National a membrului
supleant, acesta se bucura de toate drepturile si obligatiile membrului titular pe care il
inlocuieste.

(4) Membrii Consiliului National sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, care incepe de

la data alegerii acestora si care se poate prelungi pana la alegerea unor noi membri, dar nu mai
tarziu de data de 31 decembrie a anului in cursul caruia mandatul expira. In cazuri
exceptionale, cu respectarea prevederilor alineatelor urmatoare, mandatul membrilor
Consiliului National poate fi prelungit peste termenul anterior mentionat, pana la intrunirea
legala a noului Consiliu National.

(5) Exceptie de la prevederile alin. precedent face situatia in care este necesara
inlocuirea unui membru al Consiliului National sau in cazul in care este necesara alegerea
unui nou membru al Consiliului National, situatie in care mandatul noului membru nu va
putea inceta mai tarziu de data la care ar fi incetat mandatul celui pe care il inlocuieste sau

mai tarziu de data incetarii mandatului majoritatii membrilor Consiliului National in
functiune.

(6) Alegerile pentru noi membri in Consiliul National se vor organiza si se vor
desfasoara in conformitate cu regulamentul de alegeri propus de BE si adoptat de CN, cu
respectarea prevederilor alineatelor precedente.
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:1 0) Noii membri, constituiti in Consiliul National se intrunesc, la convocarea
prd$dintelui in exercitiu, in cel mult 30 de zile de la alegeri, cu respectarea prevederilor

referltoare I a convocarea Consil iului National.

\', @ UanAatul membrilor Consiliului National se prelungeste pana la intrunirea legala a

nofrtuFponsiliu National. In aceasta perioada mandatul Consilului National este restrans

eiclqffi la acte necesare pentru administrarea treburilor Ordinului, pana la intrunirea legala a
no*f&l' Con.iliu National.
,\} (9) Membrii Consiliului reprezinta interesele tuturor tehnicienilor dentari iar voturile

exprimate de catre acestia sunt egale.

Art. 47 (1) Consiliul National se intnrneste in sesiuni anuale ordinare si in sesiuni

extraordinare.
(2) Consiliul National se intruneste in sesiuni extraordinare ori de cate ori va fi cazul

pentru luarea unor decizii importante pentru Ordin, care intra in atributiile Consiliului
National si care nu sufera amanare panalaurmatorul Consiliu National ordinar.

(2.1) Sesiunile extraordinare ale Consiliului National se pot desfasura si on line, cu

respectarea conditiilor legale specifice desfasurarii sedintelor exffaordinare ale Consiliului
National.

(3) Convocarea Consiliului National se face obligatoriu cu cel putin 15 de zile
inainte de data fixata pentru tinerea consiliului, in cazul sesiunilor ordinare, respectiv cu cel
putin 5 zile inainte de data fixata pentru tinerea consiliului, in cazul sesiunilor extraordinare.

Convocarea Consiliului National se face prin convocator afisat la sediul Ordinului si pe

pagina de intemet a Ordinului, prin instiintare in scris a si a membrilor Consiliului National.
Convocatorul trebuie sa contina ziua, ora si locul unde urmeaza a se tine adunare4 ordinea de

zi precum si modul de acces la materialele care fac obiectul acesteia.

(4) Consiliul National, in sesiune ordinara sau extraordinara, este convocat de catre:

a) presedintele Ordinului;
b) ll2 dintre membrii Biroului Executiv al Consiliului National;
c) 1/3 dintre membrii Consiliului National al Ordinului.

(5) Consilul National este legal constituit in prezenta a jumatate din numarul
membrilor sai si hotaraste cu majoritate simpla. La numar egal de voturi este decisiv votul
Presedintelui Ordinului.

(6) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditiile de cvorum, dupa cum sunt ele
prec\zate in aliniatul precedent, se va convoca o a doua sedinta a CN care va avea loc in
termen de maxim 5 zile de la data stabilita pentru prima sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care

va putea adopta hotarari cu votul majoritatii simple, indiferent de numarul membrilor
prezenti. A doua sedinta poate fi convocata si poate avea loc si in aceiasi zi cu prima sedinta

dar, la ore diferite. Convocarea pentru cea de-a doua sedinta ca urrnare a neintrunirii
cvorumului poate fi facuta o data cu prima convocare.

(7) Votul membrilor Consiliul National este, de regula, deschis si personal, cu exceptia
situatiei in care se aleg membrii BE care se face prin vot secret. In anumite situatii Consiliul
poate hotari ca votul sa fie secrel stabilind de la caz la caz modalitatea de exprimare a

acestuia.
(8) Membrii Consiliului National isi pot exprima votul asupra unor decizii prin

corespondenta, inclusiv in format electronic., prin mandat special/imputernicire, cu

respectarea dispozitiilor si normelor elaborate de BE al OTDR.
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(9) Votul exprimat in conditiile alineatului precedent se va consemna intr-un proces

verb{. certificat de Presedinte si de sectretarul Biroului Executiv.

Art.4&(1) Consiliul National al Ordinului are urmatoarele atributii :

,!
I) asigura activitatea Ordinului intre sesiunile Adunarii Nationale in vederea aplicarii

hotararilor acesteia;
b) alege prin vot secret dintre membrii sai, Biroul Executiv al Consiliului National care

este format din : presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 3 membri;
c) revoca mandatul membrilor Biroului Executiv al Consiliului National, inclusiv

presedinte, vicepresedinti, secretar si trezorier, aflati in una dintre situatiile acoperite de

al ineatul 2 la pr ezentul articol ;

d) alege din randul membrilor Consiliului National o persoana pentru a ocupa locul ramas

vacant in cadrul Biroului Executiv;
e) dezbate si aproba Statutul, Regulamentul de organizare si functionare, Codul de etica si

deontologie profesionala al Ordinului precum si completarile si/sau modificarile acestora si le
supune, dupa caz, aprobarii sau insusiriri/ratificarii Adunarii Generale Nationale;

f) tine prin aparatul propriu Registrul Unic de evidenta al Tehnicienilor Dentari;
g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Ordinului, propus de Biroul Executiv al

Consiliului National;
h) aproba raportul de activitate anuala al Biroului Executiv al Consiliului National;
i) aproba regulamentul electoral elaborat de Biroul Executiv, precum si completarile si

modificarile la acesta;
j) aproba Raportul anual de activitate si gestiune inaintat de Filiale;
k) acorda titluri de onoare;
l) alege comisia de cenzori si stabileste retributia membrilor acesteia;

m) analizeaza situatia generala a Ordinului si stabileste strategia acestuia si politica de

integrare in structurile internationale similare si aproba afilierea Ordinului la organizatii
intemationale profesionale ;

n) aproba desfasurarea de activitati cu caracter economic ce au ca scop cresterea

resurselor financiare si patrimoniale al Ordinului, aproband, la solicitarea BE, angajarea de

credite bancare in interesul Ordinului pentru situatii deosebite si justificate;

o) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea minima a riscului asigurat
in cadrul asigurarilor de raspundere civila;

p) aproba sigla ordinului;
r) aproba Regulamentul cadru de organizare si functionare al Filialelor Ordinului si

eventualele completari si modificari la acesta;

s) atributii de organ jurisdictional, in conformitate ce prevederile legii, Statutului,
Regulamentului de Organizare si Functionare, Codului deontologic si altor regulamente,

noffne si proceduri;
t) desfasoara prin comisiile de specialitate, sau, dupa caz, prin BE, controlul si

supravegherea exercitarii profesiei de tehnician dentar precum si controlul administrativ
asupra Consiliilorjudetene si a Filialelor.

u) repartizeaza sarcinile si responsabilitatile membrilor Consiliului National, cu exceptia
membrilor Biroului Executiv al Consiliului National;

v) aproba Programul National de Educatie Profesionala Continua pe baza caruia se

evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a tehnicienilor dentari;
x) aproba, in functie de numarul membrilor din fiecare judet procentul de repartizare

intre structurile judetene/teritoriale si Ordin a sumelor rezultate din cotizatiile membrilor, in
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i{bfi cu bugetul de venituri si cheltuielile necesare pentru organizarea si functionarea

Tr4'
#l Biroul Executiv al Consiliului National propune si Consiliul National adopta

de modificare a statusului tehnicianului dentar in

\ ".Hi indeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, Regulament si prezentul Statut.
)^Q-
.\at' (2) Consiliul National poate revoca mandatul membrilor BE in urmatoarele conditii:

i) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru exercitarea
mandatului;

ii) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor sau a existentei unor
comportamente personale nedemne, daca acestea sunt de nafura a afecta profesia si/sau

functia detinuta;

iii) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare;

iv) in cazul incalcarilor grave ale legii, ale prezentului Statut si/sau a regulamentelor
care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si a
dispozitiilor/hotararilor date de oganele de conducere ierarhic superioare.

Art 49 (l) Consiliul National poate constitui potrivit legii comisii de specialitate ori
consultative, care sunt organe de lucru si de sprijin in scopul imbunatatirii activitatii si pentru

exercitarea unor atributii prevazute de normele in vigoare.
(2) Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporar4 functionand dupa

regulamente de organizare si functionare aprobate de BE al CN. Membrii acestor comisii pot

fi, dupa caz, membrii OTDR silsau angajatilcolaboratori externi, persoane fiziceijuridice.

Sectiunea 3 - BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL

Art. 50 (l) tntre sesiunile Consiliului National, activitatea Ordinului Tehnicienilor Dentari
din Romania este asigurata si coordonata de Biroul Executiv al Consiliului National. potrivit
legii si regulamentelor proprii.

@ Biroul Executiv al Consiliului National este alcatuit din presedinte, 3

vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 3 membri, alesi dintre membrii Consiliului National
al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania prin vot secret.

(3) Functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar si trezorier sunt incompatibile cu

detinerea oricaror functii de conducere intr-un sindicat sau alte organizatii profesionale sau

patronale.
(4) Biroul Executiv al Consiliului National se intruneste in sesiuni lunare ordinare si in

sesiuni extraordinare.
(5) Biroul Executiv al Consiliului National, in sesiune ordinara sau extraordinar4 este

convocat de catre:
a) presedintele Ordinului;
b) 113 dintre membrii Biroului executiv al Consiliului National.

(6) Convocarea se poate face prin e-mail, sms, fax, corespondenta, site, s.a. Sedinta BE
se poate tine fara convocare in situatia in care toti membrii BE sunt de acord cu tinerea
acesteia. In convocator va fi mentionata data, locul si ora sedintei precum si ordinea de zi.

(7) Sedintele BE se organizeaza it confonformitate cu regulamentul BE si se pot
organiza si desfasura si prin mijloace electronice.

\ f) Biroul Executiv al Consiliului
dantui'nul taxelor de autorizare precum si

6ur$',
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*%, (8) Biroul Executiv al Consiliului Nationa I lucreaza valabil in prezenta majoritatii
Slfrp& a membrilor sai si adopta decizii cu majoritate simpla a voturilor celor prezenti, iar la

}n€"*ul de voturi este decisiv votul Presedintelui Ordinului.

''' J(S.l) Daca la prima convocare nu se realizeazaconditiile de cvorum, dupa cum sunt ele
preffate, sediinta BE se va tine a doua zi, in acelasi loc, la aceeasi ora mentionate in prima
cotvocare In acest caz, Biroul Executiv al Consiliului National, va putea adopta hotarari cu

votul majoritatii simple, indiferent de numarul membrilor prezentl

(9) Membrii Biroului Executiv al Consiliului National isi pot exprima votul asupra unei
decizii si prin corespondenta electronica.

(10) Votul exprimat in conditiile alineatului precedent se va consemna intr-un proces

verbal certificat de Presedinte si de sectretar .

(11) Prevederile alineatelor anterioare referitoare la votul prin corespondenta se aplica si

membrilor Birourilor Executive ale Consiliilor Judetene.
(12) Membrii Biroului Executiv al Consiliului National care inregistreaza mai mult de 3

absente nemotivate consecutive pot h revocati de Consiliul National din calitatea lor de

membri ai Biroului Executiv al Consiliului National.

Art.51. Biroul Executiv al Consiliului National are urmatoarele atributii:
a) asigura coordonarea si activitatea pennanenta a Ordinului intre sesiunile

Consiliului National;
b) convoaca, daca este cazul, si organizeaza sedintele ordinare si extraordinare ale

Adunarii Generale Nationale si ale Consiliului National, propune ordinea de zi, asigurand
prezentamaterialelelor aferente acestei4 si se asigura de consemnarea celor dezbafute;

c) elaboreaza raportul anual de activitate, pe care il supune spre aprobare Consilului
National;

d) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli al Ordinului pentru exercitiul financiar
al urmatorului an, pe care il supune spre aprobare Consilului National;

e) Propune Consiliului national si dupa caz, adoptd cuantumul taxelor datorate de

catre membrii pentru autorizarca/avizareaperiodica, operatiunile legate de inscrierea
modificarilor in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari, taxele datorate pentru eliberarea de

adverinte, copii certificate, duplicate, furnizare informatii/extras registru, s.a ;

f elaboreaza, completeaza si/sau modifica Statutul, Regulamentul de organizare si

functionare, si Codul de etica si deontologie profesionala al Ordinului si le supune spre

aprobare Consiliului National;
g) elaboreaza Regulamentul Electoral, precum si completarea si/sau modificarea

acestuia, pe care le supune spre aprobare Consiliului National al Ordinului;
h) asigura gestionarea a patrimoniului si urmareste intocmirea bilantului financiar

contabil si executarea bugetului;
i) propune Consiliului National, in functie de numarul membrilor din fiecare judet,

procentul de repartizare intre structurile judetene/teritoriale si Ordin a sumelor rezultate din
cotizatiile membrilor, in raport cu bugetul de venituri si cheltuielile necesare ptr organizarca
si functionarea OTDR;

j) organizeaza activitati economice conexe specifice;
k) executa deciziile organelor nationale de conducere si raspunde de aducerea lor la

indeplinire;
l) accepta donatiile si legatele facute Ordinului si aproba sponsorizari, mecenate,

donatii precum si orice acte de dispozitie;
m) stabileste skuctura organigramei si numarul personalului salarizat si/sau extern

de specialitate, al Ordinului, si conditiile de angajare a acestora;
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(fO 
n) desemneaza persoana/persoanele cu drept de semnatura in confurile bancare;

) 2 o) raspunde la petitiile, cererile adresate de membri Ordinului sau de alte persoane

Crdirfitui in termen de 30 de zile;
1 ; p) coordoneaza activitatea operativa a aparatului administrativ denumit

ffffi;;r.JJ 
Executiv - si poate delega membrilor acestuia atributii temporare si/sau

' .) propune infiintarea unor comisii de specialitate si aproba Regulementele de

organizare si functionare ale Comisiilor de specialitate si eventualele completari si modificari
la acestea ;

s) supravegheaza activitatea comisiilor de specialitate ale C\ membrii BE putand
participa la sedintele acestor comisii, fara drept de vot; In cazul in care la sedintele comisiilor
de specialitate participa Presedintele, acesta poate sa prezideze respectivele sedinte;

t) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege, Statut, Regulament
sau alte acte normative.

Art.52 (1) In cazul demisiei, revocarii sau decesului unuia au mai multor membri ai Biroului
Executiv al Consiliului National, sau in situatiile in care acesta./acestia s-ar afla in orice mod
in incapacitatea de a-si exercita mandatul, atributiile acestuia./acestora vor fi preluate de unul
sau mai multi membri ai Biroului Executiv, prin votul majoritatii simple a membrilor acestui

organ, pana la completarea locului ramas vacant, in conditiile si cu respectarea legii, statutului
si regulamentului OTDR.

(2) Convocarea sedintei Consiliului National, avand pe ordinea de zi alegerea

membruluilmembrilor BE se va face in conformitate cu prevederile statutare care

reglementeaza alegerea membrilor Biroului Executiv al Consiliului National.

Sectiunea 4 - Dispozitii comune

Art. 53 (1) Membrii CN si membrii BE respund pentru prejudiciile cauzate prin
hotararile/deciziile adoptate privind gestionarea curenta a patrimoniului in functie de votul
exprimat.

(2) Membrii Adunarii Generale Nationale, ai Consiliului National si ai Biroului
Executiv al Consiliului National care, intr-o anumita problema supusa hotararii unuia dintre

organele de conducere ale Ordinului, se afla in conflict de interse nu vor putea lua parte la
deliberare si nici la vot.

(3) Membrii Adunarii Generale Nationale, ai Consiliului National si ai Biroului
Executiv al Consiliului National care incalca dispozitiile alin. anterior sunt raspunzatori
solidar de daunele cauzate Ordinului daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea
ceruta.

(4) Prin conflict de interese se intelege situatia in care membrul Adunarii Generale

Nationale, al Consiliului National sau al Biroului Executiv al Consiliului National are sau ar
putea avea un interes personal de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, carc ar putea

influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor care ii revin, potrivit legii,
Statutului si altor acte normative.

(5) Prin conflict de interese se intelege si situatia in care efectele unui act sau fapt
juridic, incheiat sau efectuat de un membru al Adunarii Generale Nationale, al Consiliului
National sau al Biroului Executiv al Consiliului National, in exercitarea atributiilor care ii
revin, creeaza un conflict de interese, iar acea persoana mascheaza actul sau faptul juridic ori
efectele acestora printr-un interpus, pentru ascunderea conflictului de interese.
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).^ (6) In cuprinsul prezentului articol, prin interes personal se intelege orice avantaj

mSelial sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect pentru sine ori
pelritru altul, de catre membrii Adunarii Generale Nationale, ai Consiliului National sau ai

Bipului Executiv al Consiliului National, prin folosirea functiei in sine sau a reputatiei,

inlluentei, facilitatilor, relatiilor si informatiilor la care au acces, in temeiul exercitarii functiei
in cadul Ordinului.

(7) In cazul in care membrii organelor de conducere ale OTDR incalca obligatiile ce

le revin ca membrii OTDR sau ca membrii in organele de conducere, organul de conducere

din care fac parte poate propune, cu majoritare de voturi din numarul celor prezenti la sedinta

statutar constituita, revocarea acestora din calitatea de membrii ai organului de conducere

respectiv. In aceasta situatie, de la data propunerii de revocare si pana la data dezbaterii si

solutionarii acestei propuneri de catre organul de conducere competent, membrii in cauza sunt

suspendati si nu mai pot sa-si exercite atributiile functiei pe care o detin, nu mai au drept de

vot, de semnatura si de reprezentare.
(8) Prevederile alineatelor anterioare ale acestui articol se aplica si membrilor

Adunarii Generale Judetene, ai Consiliului Judetean si ai Biroului Executiv al Consiliului
Judetean.

Sectiunea 5 - PRESEDINTELE

Art. 54 (1) Presedintele BE este presedintele CN si al Ordinului si are urmatoarele atributii
principale:

a) reprezinta Ordinul in relatiile cu persoanele frzice si juridice, institutii publice,

instantejudecatoresti, institutii bancare, s.a din tara si strainatate;

b) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului, putand delega aceasta atributie
unuia dintre membrii Biroului Executiv al Consiliului National si/sau directorului;

c) convoaca si conduce sedintele ordinare si daca este cazul, sedintele extraordinare
ale Biroului Executiv al Consiliului National, ale Consiliului National ale Adunarii Generale

Nationale;
d)comunica tehnicienilor dentari prin intermediul Biroululi Executiv si a Consiliilor

Judetene actele de interes general ale Ordinului ;

e) angajeaza conducerea si, dupa caz, personalul de specialitate, din cadrul
Departamentului Executiv (administrativ) cu aprobarea B iroului Executiv;

f) desemneaza presedintii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului;
g) incheie acte juridice, contracte, conventii, etc. in numele Ordinului, cu

instiintarea Biroului Executiv al Consiliului National;
h) aduce la indeplinire deciziile, hotararile si sarcinile Biroului Executiv al

Consiliului National, al Consiliului National sau ale Adunarii Generale Nationale, date in
sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;

i) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin lege, Statuf Regulament

sau alte acte normative;
(2) In absent4 presedintele este inlocuit de unul dintre membrii Biroului Executiv al

Consiliului National pe care-l desemneaza in acest scop. In lipsa desemnarii presedintelui,

membrul care il inlocuieste este desemnat de catre Biroul Executiv al Consiliului National,
prin votul majoritatii simple a membrilor acestuiA cu exceptia celui desemnat.

(3) Presedintele, cu instiintarea BE, poate sa delege, temporar, total/partial unele din
atributiile sale membrilor Biroului Executiv al Consiliului National si/sau directorului.

(4) In exercitarea atributiilor sale presedintele Ordinului emite dispozitii.
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i (5) Prevederile referitoare la situatiile in care membrii Biroului Executiv al Consiliului
Nadonal pot fi revocati din mandatul lor se aplica si presedintelui.

,- (6) Presedintele pastreazr si foloseste stampila Ordinului si are dreptalaturi de inca un
mdmbru al BE, de semnatura in banca.

(7) In cazul demisiei, revocarii sau decesului presedintelui sau in situatiile in care acesta

se va afla in orice mod in incapacitatea de a-si exercita mandatul, Consiliul National,
convocat de urgent4 conform prevederilor statutare, va desemna dintre membrii Biroului
Executiv al Consiliului National, prin vot secret, persoana care va prelua ahibutiile
presedintelui pana la organizarea alegerilor.

(S) Convocarea sedintei Consiliului National, avand pe ordinea de zi alegerea
presedintelui se va face in conformitate cu prevederile statutare care reglementeaza alegerea

membrilor Biroului Executiv al Consiliului National.
(9) Daca va fi necesar, numarul membrilor Consiliului National va fi completat cu un

reprezentant al judetului/Ivlunicipiului Bucurestiflaboratoarelor private din care a provenit
presedintele.

Sectiunea 6 - Departamentul executiv

Art. 55 La nivel national, sub coordonarea Biroului Executiv si in subordinea direct6 a

preqedintelui Biroului Executiv, functioneza Departamentul Executiv - condus de Director -
departament care asigura functionarea din punct de vedere administrativ a OTDR.

SectiuneaT - Comisiile

A) Comisiile de specialitate ale CN

Dispozitii Generale

Art. 56 Comisiile de specialitate sunt organe de lucru ale CN, prin care acesta lucreaza intre
sesiuni in scopul imbunatatirii activitatii OTDR, pentru exercitarea unor atributii prevazute

de legislatia in vigoare.

Art. 57 (1) Consiliul National numeste membrii comisiilor de specialitate la propunerea BE
care aproba componenta nominala a membrilor comisiilor .Consiliul National poate revoca
mandatele membrilor comisiilor de specialitate.

(2) Atat numirea cat si revocarea mandatelor membrilor comisiilor de specialitate
poate fi delegata catre BE al OTDR prin hotarare a CN al OTDR.

(3) Chiar si in absenta unui mandat special, in cazul demisiilor sau vacantarii functiei
din cadrul comisiilor speciale, BE al OTDR poate numi membri interimari pe perioada ramasa
pana Ia urmatoarea sedinta a Consiliului National.

Art. 58 (1) In functie de necesitatile CN comisiile pot fi mixte, constituite din tehnicieni
dentari si specialisti/angajati. Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara.

(2) In comisiile de specialitate pot functiona pe langa tehnicieni dentari si personal

angajat/colaborator. Personalul angajat/colaborator al Comisiilor de specialitate va face parte

din Departamentul Executiv si se va supune regulilor de organizare si functionare a acestui
departament.
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\
-- (3)Prin activitatea sa permanenta BE coordoneaza activitatea acestor comisii intre

sesiu#le CN, activitatea fiecarei comisii fiind supravegheata de catre un membru al BE.
(4) Membrii comisiilor de specialitate, tehnicieni dentari, se supun acelorasi reguli ca

si membrii organelor de conducere ale OTDR: nu pot face parte din conducerea altor
organizatii sau asociatii profesionale, a unui sindicat, si trebuie sa se abtina de la dezbateri si

vot cand sunt in situatia unui conflict de interese.
(S)Comisiile de specialitate pot avea mai multe compartimente/departamente.
(6) Infiintarea unei noi comisii se hotaraste de catre CN la propunerea BE.
(7) Functionarea comisiilor se face pe baza unor regulamente proprii, aprobate de catre

CN sau dupa caz de catre BE.
(8) Conducerea Comisiilor de specialitate se face de catre un Presedinte al Comisiei

propus de Presedintele OTDR si aprobat prin vot de Consiliul National.
(9) In cazul in care in cadrul unei comisii sunt mai multe departamente/compartimente

acestea sunt conduse de catre un conducator de departament/compartiment care este

subordonat ierarhic Presedintelui Comisiei.

Art. 59 (1) Comisiile de specialitate functioneaza Ia nivel national.
(2) Comisiile de specialitate se intrunesc in sedinte ordinare si ori de cate ori este

nevoie si lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai.

(3) Comisiile de specialitate pot solicita prezenta la sedintele lor a unor membrii din
organele de conducere si/sau specialisti.

1) Comisia de verificare si de autorizare

Art. 60 Comisia de verificare si autorizare este organ de lucru al CN, organizata la nivel
national si are urmatoarele atributii :

a) verifica si aproba dosarelor depuse in vederea insuierii in Ordin si a obtinerii
Certificatului de membru;

b) verifica si aproba dosarele depuse in vederea obtinerii autorizarii, in baza normelor
elaborate de Comisia Profesionala;

c) realizeaza demersurile necesare silsau atesta titlurile de calificare in profesia de tehnician
dentar obtinute pe teritoriul Romaniei pentru tehnicienii dentari romani care exercita profesia

intr-un stat membru UE sau al Spatiului Eonomic European;

d) verifica diplomele care atesta calificarile profesionale obtinute intr-un stat membru, care

dau titularului dreptul sa exercite aceeasi profesie in statul membru de origine sau de

proveniente si le propune spre validare Comisiei Profesionale;
e) face inregistrarile tehnicienilor dentari straini in caz de prestatie temporara sau

ocazionala a profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei si instinteaza Ministerul
Sanatatii publice cu privire la aceste situatii;

f) emite documente care sa ateste nivelul de formare profesionala a tehnicianului dentar si

formele de exercitare a profesiei;
g) propune inscrierea tehnicienilor dentari in RUTD si opereaza in colaborare cu

Departamentul Executiv inscrierile/modificarile in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari
dispuse in prealabil de catre Biroul Executiv.
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2) domisia profesionala

Art. 6L Comisia Profesionala are ca si obiectiv elaborarea si introducerea reglementarilor de

evaluare si asigurare a calitatii exercitarii profesiei prin norne si criterii de

acreditare/avizarelautorizare, standardizarc, ghiduri de practica profesionala, etc si urmareste

creqterea gradului de preg5tire profesionald qi asigurarea unui nivel ridicat al cunogtin{elor

profesionale prin programul national de educatie profesionala continua.

Lrt.62 Comisia Profesionala are urmatoarele atributii:

a) concepe si implementeaza standardele si criteriile care asigura calitatea actului
profesional prin:

- propune metodologia de avizarelautorizare a tehnicienilor dentari;
- propune metodologiade avizarelautorizarc a laboratoarelor de tehnica dentara;
- propune metodologia de acreditare a manifestarilor profesional-stiintifice;
- reatestarea competentelor tehnicienilor dentari care au intrerupere in activitate.
b) urmareste si controleaza rcalizarea obiectivelor profesionale ale tehnicienilor dentari

pentru ridicarea calitatii standardelor profesionale prin:
- invatamant. Colaboreaza cu autoritatatile competente pentru obtinerea specializarilor in

profesie;
- programul de educatie profesionala continua. Se asigura de implementarea si buna

desfasurare a acestui progam prin elaborarea unui Regulament aprobat de CN.
c) analizeaza dosarele depuse de furnizorii de credite, le avizeaza si ia decizii in privinta

numarului de credite acordate procedand si la inregistrarea in Registrul Fumizorilor de

Educatie Profesionala Continua ;

d) identifica si propune BE/CN stabilirea unor tematici de interes general in cadrul
hogramului de Pregatire Profesionala, asigurandu-se de diversitatea temelor;
e) intocmeste calendarul manifestarilor acreditate si il publica pe site-ul Ordinului la

sectiunea Comisiei Profesionale;
f) urmareste dupa desfasurarea evenimentelor acreditate primirea documentatiei :listele de

prezenta, documentele de plata etc,si se asigura de inregistrarea si evidenta acestora;.
g) in colaborare cu Compartimentul Evidenta Membrii se asigura de inregistrarea numarului

de credite acumulat de fiecare tehnician dentar in cursul unui an calendaristic;
h) valideaza calificarile profesionale obtinute in strainatate in conformitate cu dispozitiile

legale;
i) autorizeaza exercitarea profesiei de tehnician dentar si punerea pe piata a dispozitivelor

medicale unicat la comanda - in functie de specializarile realizate prin programe specifice, cu

durata de 6 luni, in institutii de invatamant de profil de tehnica dentara recunoscute de lege si

de vechimea de cel putin 5 ani in domeniul tehnicii dentare sau in institutii de invatamant si

cercetare cu profil biomedical;
j) organizeaaa probe de aptitudini sau stagii de adaptare in vederea atestarii nivelului de

formare profesionala.

Art 63 Din comisia profesionala nu pot face parte tehnicieni dentari care sunt in relatii
contractuale cu fumizorii de credite sau sunt ei insusi furnizori de credite.
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3) Cmnisia de Disciplina
Art.64 (1) Comisia de Disciplind este organ ales de catre Consiliul National al Ordinului si

orgarizat la nivel nafional si igi desfdqoarl lucrf,rile la sediul OTDR.
(2) Comisia de Disciplini este alcdtuitn din 5 tehnicieni dentari cu minimum 10 ani de

experienta profesionala alesi prin vot secret de catre CN, la propunerea BE, pentru un mandat

de 4 ani, din randul tehnicienilor dentari care au probitate morala recunoascuta si nu au

suferit nici o sanctiune disciplinara sau condamnare.

(3) Presedintele Comisiei de Disciplind este numit de catre Presedintele OTDR la

propunerea membrilor comisiei.

(4) Comisia de Disciplin6 poate lucra numai dac[ sunt prezenfi majoritatea membrilor

sdi. In situatia in care presedintele comisiei lipseste, din motive intemeiate, unul dintre

membrii comisiei, ales prin vot consemnat in procesul verbal de sedinta, va prelua

prerogativele pregedintelui de sedinta.

(5) Hotdrdrile Comisiei de Disciplinl se adopt[ cu votul majoritSlii membrilor
prezenti.

(6) Lucrarile fiecarei sedinte a Comisie de Disciplina sau a Comisiei Superioare de

Disciplina se consemneaza in scris intr-un proces-verbal, sub sanctiunea nulitatii.

Procesul verbal se semne.va de presedinte, de membrii comisiei prezenti, precum si de

persoana audiata, dupa caz.

(7 )Atributiile Comisiei de Disciplini sunt:

a) primeste sesizarile privind existenta unor abateri disciplinare ale membrilor Ordinului;

b) cerceteaza abaterile disciplinare ale membrilor ordinului, pentru care a fost sesizata;

c) formuleaza, pe baza cercetarilor efectuate, propuneri de aplicare a unor sanctiuni

disciplinare sau de clasare a sesizarilor;

d) informeazd" in scris, Preqedintele OTDR in legltur[ cu propunerile de sanctiuni

disciplinare inaintate CJ sau CN.

4) Comisia Superiora de Disciplina

Art. 65 (1) Comisia Superioara de Disciplina este organ cu atributii jurisdictionale ales de

catre Consilul National al Ordinului si organaata la nivel na{ional, care isi desfdgoard

lucrdrile la sediul OTDR.
(2) Comisia Superioara de Disciplinl este alcdtuiti din 3 tehnicieni dentari cu

minimum 10 ani de experienta profesionala si 2 juristi numiti la propunerea BE.

(3) Membrilor Comisiei Superioare de Disciplina li se aplica prevederile

corespunzatoare prevazute pentru membrii comisiei de disciplina-.
(4) Detinerea calitatii de membru al Comisiei Superioare de Disciplina este

incompatibila cu detinerea calitatii de membru in Comisia de Disciplina.

(5) Presedintele Comisiei Superioare de Disciplin[ este numit de catre Presedintele

OTDR.
(6) Comisia de Disciplind poate lucra numai dacd sunt prezenli majoritatea membrilor

sii. In situatia in care presedintele comisiei lipseste, din motive intemeiate, unul dintre
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memb{i comisiei, ales prin vot consemnat in
pr".ogdtiu"le pregedintelui de sedinta.

i (D ftotar6rile Comisiei de Disciplin[ se

prezenti.

procesul verbal de sedint4 va prelua

adopti cu votul majoritI{ii membrilor

Art. 66 Lucrarile fiecarei sedinte a Comisiei de Disciplina sau a Comsiei Superioare de

Disciplina se consemneazain scris intr-un process-verbal, sub sanctiunea nulitatii. Procesul

verbal se semneaza de presedinte, de membrii comisiei prezenti precum si de persoana

audiat4 dupa caz..

Art.67 Ahibutiile Comsiei Superioare de Disciplina sunt:

a) primeste si solutioneaza contestatiile impotriva sanctiunilor disciplinare dispuse potrivit

art.42 alin 2 din Lege putand mentine, modifica sau anula sanctiunea disciplinara aplicata;

b) tine evidenta sanctiunilor disciplinare definitive aplicate membrilor OTDR de catre CJl

CN si le comunica Consiliului National in vederea inscrierii acestora in Registrul Unic al

Tehnicienilor Dentari;

c) mediazS, la solicitarea unor membri ai Ordinului, eventualele litigii, in cazul in care

pa(ile implicate doresc stingerea litigiului pe cale amiabil5. Mediatorul va fi ales de

preqedintele Comisiei Superioare de Disciplintr dintre tehnicienii cu linuttr moral[ gi

profesionalI deosebitd.

5) Comisii de comunicare si implementare a directivelor si programelor
europene.

Art. 68 Scopul acestor comisii este de a elabor4 in colaborare cu celelalte structuri ale

OTDR, reglementarile interne impuse de obligativitatea implementarii directivelor europene

si de a colabora cu alte autoritatilorganizatii nationale si europene la implementarea acestora.

B) Alte comisii

COMISIA DE CENZORI

Art. 69 (1) Comisia de cenzori a Ordinului este compusa din 3 membri dintre care 2 de

formatiune economica (cel putin un expert contabil) si un tehnician dentar alesi de Consiliul
National pe baza propunerilor facute de membrii Biroului Executiv si/sau al Consiliului
National.

(2) Cenzorii isi exercita personal mandatul incredintat pe aceeasi perioada pe care

organele de conducere nationale (CN, BE) sunt alese si isi desfasoara activitatea potrivit
regulamentului propriu aprobat de Consiliu National al Ordinului.

(3) Comisia de cenzori este obligata:
a) sa supravegheze gestiunea patrimoniului ordinului;
b) sa emita concluzii scrise potrivit carora informatiile financiar contabile verificate,

prin sondaj, respecta legalitate4 reglementarile specifice si bugetul aprobat;

c) sa sesizeze organelor de conducere ale OTDR aspectele constatate in proiectarea si

functionarea sistemelor contabile si de control intem, insotite de propunerile lor;
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aLsa verifice modul de intocmire a situatiilor financiare anuale OTDR, concordanta cu

registrde contabile obligatorii si sa emita raportul de certificare a situatiilor financiare prin
care islexprima opinia.

,t. 14; Despre cele precizate la art. precedent, precum si asupra propunerilor pe care le
vor considera necesare cu privire la situatiile financiare, cenzorii vor prezenta Consiliului
National un raport amanuntit.

(5) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad de drept din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii membrilor Biroului

Executiv al Consiliului National sau ai membrilor Consiliului National ai Ordinului;
b) persoanele care primesc sub orice formg pentru alte functii decat aceea de cenzor, un

salariu sau o remuneratie de la membrii Biroului Executiv al Consiliului National sau ai
Consiliului National ai Ordinului sau de la Ordin;

c) persoanele care sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune

frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marfurie mincinoas4
dare sau luare de mita, pentru infractiuni in legatura cu spalarea banilor sau finantarea unor
acte de terorism.

Sectiunea I - Organele de conducere, organizarea si functionarea
la nivel judetean

Art. 70 Organele de conducere la nivel judetean sunt:
a) Adunarea Generala Judeteana;
b) Consiliul Judetean;
c) Biroul Executiv al Consiliului Judetean.

A - ADUNAREA GENERALA JUDETEANA

Art. 7l (L) Adunarea Generala Judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este organ

electiv si este constituita din tehnicieni dentari activi si cotizanti care isi desfasoara activitatea
in raza judetului respectiv.

(2) Adunarea Generala Judeteana are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca din mandat membrii Consiliului Judetean si reprezentantii in Adunarea

Generala Nationala;
b) alte atributii date in competenta sa prin lege, prezentul Statut, Regulament sau alte acte

normative.
(3) Adunarea Generala Judeteana poate revoca mandatul reprezentantilor in

Adunarea Generala Nationala in urmatoarele situatii:
i) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru exercitarea

mandatului;

ii) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare;

iii) in cazul incalcarilor grave ale legii, ale prezentului Statut sau a regulamentelor care

organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de tehnician dentar precum si a

dispozitiilor/hotararilor date de oganele de conducere ierarhic superioare.
(4) Adunara Generala Judeteana se intruneste in sesiuni ordinare anuale si

extraordinare.
(5) Adunara Generala Judeteana ordinara se intruneste o data pe an, in primele 3 luni

ale anului in curs.
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(6) Adunara Generala Judeteana se intruneste in sesiuni extraordinare ori de cate ori

va fi ca$ll pentru luarea unor decizii importante care intra in atributiile Adunarii Generale

Judete$, si care nu sufera amanare pana la urmatoarea Adunare Generala Judeteana ordinara.
' (7) Convocarea Adunarii Generale Judetene se face obligatoriu cu cel putin 15 de zile

inainte de data fxata pentru tinerea adunarii, in cazul sesiunilor ordinare, respectiv cu cel
putin 5 zile inainte de data fixata pentru tinerea adunarii, in cazul sesiunilor extraordinare.

(8) Adunarea Generala Judeteana isi desfasoara activitatea statutar, in prezenta a
jumatate plus unu din numarul membrilor acesteia si adopta hotarari cu votul majoritatii
simple a membrilor prezenti.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. anterior, Adunarea Generala Judeteana care

are pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliilor Judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti, sau alegerea reprezentantilor pentru Adunarea Generala Nationala a Ordinului, isi
desfasoara activitatea stafutar, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor si

adopta hotarari cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
(10) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditiile de cvorum, dupa cum sunt ele

precizate in cele doua alineate precedente, in termen de o saptamana se va convoca o noua
Adunare Generala Judetean, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari cu votul
majoritatii simple, indiferent de numarul membrilor prezenti. A doua sedinta poate fi
convocata si poate avea loc si in aceiasi zi cu prima sedinta dar, la ore diferite.Convocarea
pentru cea de-a doua sedinta ca urnare a neintrunirii cvorumului poate fi facuta o data cu
prima convocare.

(11) Hotararile Adunarii Generale Judetene sunt obligatorii pentru toti membrii care isi
desfasoara activitatea pe teritoriul judetului respectiv, in masura in care nu contravin legilor in
vigoare.

(12) Adunarea Generala Judeteana, in sesiune ordinara sau extraordinar4 este

convocata de catre:

a) presedintele CJ cu acordul a cel putin 1/3 din numarul membrilor Biroului Executiv al
Consiliului Judetean, cu exceptia Presedintelui CJ;

b) 2/3 dintre membrii Biroului Executiv al Consiliului Judetean;

c) jumatate plus unu dintre membrii Consiliului Judetean;
d) 116 din numarul membrilor filialei;
e) Presedintele Ordinului.

B) - CONSTL|UL JUDETEAN

Art.72 La nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti Consiliile
Jude{ene/Consiliul Municipiului Bucuresti ale OTDR func{ioneazd ca organe reprezentative si

executive ale Ordinului.

Art. 73 (1) Consiliul Judetean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania are un numar
de membri proportional cu numarul de tehnicieni dentari inregistrati in evident4 dupa cum
uftneaza:

a) pana la 30 de membri inscrisi in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din Romania
si cotizanti - pana la 5 membri;

b) peste 30 de membri inscrisi in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din Romania si
cotizanti - pana la 11 membri.

(2) Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania constituit la nivelul
municipiului Bucuresti este format din 11 membri.

(3) Alegerea membrilor Consiliilor Judetene, respectiv al municipiului Bucuresti,
preva zute la alin. (1) si (2), se face de catre Adunarea Generala Judetean4 respectiv a
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municipiului Bucuresti, prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participareaa minimum
doua trffmi din numarul total al membrilor inscrisi in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari
din Romania si cotizanti.

(4) Prevederile referitoare la situatiile in care membrii Consiliului National pot fi
revocati din mandatul lor se aplica si membrilor Consiliului Judetean.

(5) Consiliul Judetean se intruneste in sesiuni lunare ordinare si in sesiuni extraordinare.

(6) Consiliul Judetean se intruneste in sesiuni extraordinare ori de cate ori va fi cazul
pentru luarea unor decizii importante pentru judet care intra in atributiile Consiliului Judetean

si care nu sufera amanare pana la urmatorul Consiliu Judetean ordinar.
(7) Convocarea Consiliului Judetean se face obligatoriu cu cel putin 7 de zile inainte de

data fixata pentru tinerea consiliului, in cazul sesiunilor ordinare, respectiv cu cel putin 3 zile
inainte de data fixata pentru tinerea consiliului, in cazul sesiunilor extraordinare.

(8) Consiliul Judetean, in sesiune ordinara sau extraordinar4 este convocat de catre:
a) presedintele CJ;
b\ l/2 dintre membrii Biroului Executiv al Consiliului Judetean;

c) 1/3 dintre membrii Consiliului Judetean;
d) presedintele Ordinului.

(9) Consilul Judetean este legal constituit in prezenta a jumatate din numarul membrilor
si hotaraste cu majoritate simpla.La numar egal de voturi este decisiv votul Presedintelui

(10) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditiile de cvorutn, dupa cum sunt ele
precizate in alineatul precedent, la 5 (cinci) zile se va convoca un nou Consiliu Judetean, cu

aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari cu votul majoritatii simple, indiferent de

numarul membrilor prezenti.

(11) Consiliul Judetean, respectiv Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Romania vor alege dintre membrii sai un birou format din:
presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.

(12) Principalele atributii ale consiliilor judetene sunt urmatoarele:
a) conduce activitatea ordinului intre sedintele Adunarii Generale Judetene;

b) alege dintre membrii sai membrii Biroului Executiv al Consiliului Judetean;

c) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli curente necesare desfasurarii activitatii
d) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale;
e) aplica si urmareste aducerea la indeplinire in teritoriu a hotararilor organelor nationale

ale Ordinului;
f) alte atributii date in competenta sa prin lege, prezentul Statut, Regulament sau alte acte

normative.
(13) Participarea membrilor Consiliului Judetean la sedinte este obligatorie.

c) - BrRouL ExEcuTrv AL coNsllluLul JUDETEAN/CMB

Art. 74 (1) Biroul Executiv al Consiliului Judetean este format din minim 1 presedinte, I
vicepresedinte si un secretar.

(2) Biroul Executiv al Consiliului Judetean se intruneste in sesiuni lunare ordinare si
in sesiuni extraordinare.

(3) Biroul Executiv al Consiliului Judetean se intruneste in sesiuni extraordinare ori
de cate ori va fi cazul penffu luarea unor decizii importante pentru Ordin, care intra in
atributiile Biroului Executiv al Consiliului Judetean si care nu sufera amanare pana la
urmatorul Birou Executiv al Consiliului Judetean ordinar.
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3(4) Biroul Executiv al Consiliului Judetean, in sesiune ordinara sau extraordinar4

este cor#ocat de catre:
ia

a) prnsedintele CJICMB;
b)l/2 dintre membrii Biroului Executiv al Consiliului Judetean/CMB;
c) Presedintele Ordinului.

(5) Biroul Executiv al Consiliului Judetean lucreaza valabil in prezenta majoritatii
membrilor sai si adopta decizii cu majoritate simpla a voturilor celor prezenti, iar la numar
egal de voturi este decisiv votul Presedintelui CJICMB.

(S.l)Daca la prima convocare nu se realizeaza conditiile de cvorum, dupa cum sunt ele
precizate in paragraful precedent, dupa 2 (doua) zile se va convoca o noua sedinta a Biroului
Executiv al Consiliului Judetean, care va putea adopta hotarari cu votul majoritatii simple,
indiferent de numarul membrilor prezenti.

(6) Ahibutiile Biroului Executiv al Consiliului Judetean:
a) coordoneaza si conduce activitatea CJICMB in perioada dintre sesiunile consiliului

judetean;
b) tine evidenta membrilor sai autorizati si aproba transferul membrilor dintr-un judet in

altul in conformitate cu normele interne;
c) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii CJ/CMB;
d) informeaza Consiliul Judetean, cu privire la deciziile emise intre sedintele consiliului;
e) alte atributii date in competenta sa prin lege, prezentul Statut, Regulament sau alte acte

normative precum si prin dispozitiile organelor de conducere la nivel national ale Ordinului.
(7) Prevederile referitoare la situatiile in care membrii Biroului Executiv al Consiliului

National pot fi revocati din mandatul lor se aplica si membrilor Biroului Executiv al
Consiliului Judetean/ CMB .

D) - PRESEDTNTELE CJ/CMB

Art. 75 (1) Presedintele CJ/CMB este presedintele BE al CJ/CMB si are urmatoarele atributii:
a) asigura functionarea Consiliului Judetean/CMB si al biroului executiv

al acestuia;
b) conduce lucrarile Adunarii Generale Judetene, ale Consiliului Judetean si ale Biroului

Executiv al Consiliului Judetean;
c) alte atributii date in competenta sa prin lege, prezerrtul Statut, Regulament sau alte acte

normative precum si prin dispozitiile organelor de conducere ale Ordinului.
(2) In absentq presedintele este inlocuit de unul dintre vicepresedinti pe care-l

desemneaza in acest scop.
In lipsa desemnarii presedintelui, vicepresedintele care il inlocuieste este desemnat de

catre Biroul Executiv al Consiliului Judetean, prin votul majoritatii simple a membrilor
acestuia.

(3) Presedintele CJ/CMB poate sa delege temporar unele din atributiile sale membrilor
Biroului Executiv al Consiliului Judetean.

(4) Prevederile referitoare la situatiile in care membrii Biroului Executiv al Consiliului
Judetean pot fi revocati din mandatul Ior se aplica si presedintelui CJ.

(5) Presedintele pastreaza si foloseste stampila CJ/CMB in conformitate cu normele
interne ale ordinului elaborate de BE.

5.1) Exercita atributiile ordonatorului de credite pentru cheltuielile curente ale judetului,

intocmeste si transmite deconturile de cheltuieli.
5.2) Adminisffeaza patrimoniul Consiliului Judetean/CMB.

(6) In cazul demisiei, revocarii sau decesului presedintelui CJ/CMB , sau in situatiile
in care acesta se va afla in orice mod in incapacitatea de a-si exercita mandatul, atributiile
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acestuia \{or fi preluate de unul sau mai multi membri ai Biroului Executiv al Consiliului
Judetean,$rin votul majoritatii simple a membrilor acestui organ, fiind convocat Consiliului
Judetean,$entru alegerea unui nou presedinte.

(7) Convocarea sedintei Consiliului Judetean/CMB, avand pe ordinea de zi alegerea
presedintelui se va face in termen de 30 zile .

(8) In cazul demisiei, revocarii sau decesului celorlalti membri ai Biroului Executiv al
Consiliului Judetean, sau in situatiile in care acestia s-ar afla in orice mod in incapacitatea de

a-si exercita mandatul, se aplica aceeasi procedura ca si in cazul Presedintelui.
(9) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar ai Birourilor Executive Judetene

sunt incompatibile cu detinerea oricaror functii de conducere intr-un sindicat sau alte

or ganizatii profe s ionale sau patronale.

Capitolul 3. - Filiale

Art.76 (1) La nivelul judetelor in care exista cel putin 50 de membri, precum si in municipiul
Bucuresti se pot infiinta prin libera asociere filiale teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Romania, care cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul in raza teritoriala a

judetului.
(2)Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 50 de membri, se vor putea infiinta

frliale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile in judete limitrofe, pana

cand numarul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.
(3) In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua ori mai multe judete

limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Romania.

(4) Infiintarea si functionarea Filialelor se va face in conformitate cu Regulamentul
de infiintare a filialelor judetene, Statutul cadru al filialelor si Regulamentul cadru de

organuare si functionare al filialelor, adoptate de catre Consiliul National.

TITLUL V Exercitarea profesiei de tehnician dentar de catre
membrii OTDR

Lrt. 77 Profesia de tehnician dentar se desfasoara in conformitate cu prevederile legale,

Statut, ROF, COD precum si cu alte normele si reglementarile inteme.

Art. 78 (1) Pentru exercitarea profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romdniei, persoanele

prevazute de Lege, posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician dentar,

au obligatia s[ se ?nscrie in Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romdnia si dreptul sd fie
?nscrisi in RUTD la sectiunea membrii activi .

(2) Tehnicienii dentari autorizati iqi exercit6 profesia pe baza certificatului de

membru eliberat de OTDR, avizat anual.

Art. 79 Profesia de tehnician dentar se exercitd in regim independent gi/sau in regim salarial.
(1) Formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar autorizat se stabilesc in

conditiile legii, de catre comisiile de specialitate prin regulamente proprii aprobate de BE si

CN.
(2) Profesia de tehnician dentar poate fi practicat[:
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i. in cabineteflaboratoare individuale de tehnica dentaral
I ii. in cabinete llaboratoare de tehnica dentara asociate, cabinete/laboratoare

, de tehnica dentara grupate;
iii. in societati comerciale infiintate potrivit Legii nr. 3111990, republicata, cu
modificarile ulterioare cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) sa aiba in obiectul de activitate activitatea de tehnica dentara;
b) asociatuVasociatii si/sau administratorul sau majoritatea

administratorilor sau a membrilor consiliului de administratie sa fie tehnician dentar
autorizat cu drept de punere pe piata a DMUC.

iv. ca persoana fizica autorizata (PFA) - care se inregistreaza astfel din punct
de vedere fiscal.

(3) Profesia de tehnician dentar poate fi practicata si in regim salarial in cadrul
formelor de exercitare a profesiei astfel cum sunt definite Ia alin. anterior sau in
unittrtile sanitare publice, in institu{iile de invilfiimf,nt sau cercetare cu profil de tehnici
dentartr acreditate si/sau atestate sau autorizate sa functioneze provizoriu sau in
institutii sau organizatii de drept public sau de drept privat.

(4) Tehnicianul dentar debutant poate exercita profesia atat in regim salarial, cat
si in regim independent (ca PFA colaborator al cabinetelor/laboratoarelor de tehnica
dentara), fara a avea drept de punere pe piata a DMUC.

(5) Tehnicienii dentari colaboratori ai unui cabinet/laborator individual de

tehnica dentara nu au clientela proprie, in sensul ca nu incheie contracte in nume
propriu, ci in numele cabinetului/laboratorului individual de tehnica dentara al carui
colaborator este si numai cu acordul titularului acestui cabinet/Iaborator si, de
asemenea, nu au drept de punere pe piata in nume propriu a DMUC, ci doar in numele
cabinetuluiflaboratorului individual de tehnica dentara, cu acordul titularului acestuia.

Art. 80 (1) in cabinetulflaboratorul individual de tehnica dentara isi exercita profesia
tehnicianul dentar titular - cu drept de punere pe piata a DMUC, care poate avea ca

salariati silsau colaboratori tehnicieni dentari sau orice alta categorie de personal.
Tehnician dentar colaborator poate fi orice tehnician dentar care nu isi infiinteaza un
cabinet/laborator individual de tehnica dentara sau o societatea comerciala cu obiect de

activitate tehnica dentara si care se inregistreaza fiscal ca persoana fizica tutortztta.
(2) Cabinetele[Laboratoarele individuale se pot grupa formdnd laboratoare de

tehnica dentara grupate, pentru a-si crea facilitati economice comune, pastrdndu-si

individualitatea in relatiile cu tertii.
(3) Cabineteleilaboratoarele individuale se pot asocia formdnd laboratoare de

tehnica dentara asociate, in scopul exercitarii in comun a activitati si al asigurarii accesului
permanent al medicului dentist la servicii de tehnica dentara complete. Tehnicienii dentari,
titulari ai unor laboratoare de tehnica dentara asociate, isi pastreaza drepturile si

responsabilitatile individuale prevazute de lege.
(4) Cabinetele/Laboratoarele de tehnica dentara grupate, precum si

cabinetele/laboratoarele de tehnica dentara asociate pot avea patrimoniu comun.
(5) Tehnicianul dentar poate schimba oricdnd forma de exercitare a profesiei, cu

instiintarea si aprobarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romaniq dupa caz

Art. 81 (1) In Romani4 formarea tehnicienilor dentari se rcalizeaza in institutii de

invatamant de profil recunoscute de lege.
(2) Specializarea tehnicianului dentar se realizeaza prin programe specifice, cu

durata de 6 luni, in unitati de invatamant cu profil de tehnica dentara acreditate.
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i %l Fac exceptie de la prevederile alin. (2) tehnicienii dentari cu vechime de cel putin
dentare sau in institutii de invatamant si cercetare cu profilin domeniul tehnicii
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fivA,f btAinirtui Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art.83 (1) Specializarile in profesia de tehnician dentar sunt:

a) tehnica executarii si confectionarii protezelor fixe metaloceramice;
b) tehnica executarii si confectionarii protezelor pe implante;
c) tehnica executarii si confectionarii protezelor scheletate;

d) tehnica executarii si confectionarii aparatelor ortodontice si protezelor chirurgicale.
(2'lLa propunerea Comisiei Profesionale specializarile in profesia de tehnician dentar

pot fi dezvoltate in conformitate cu norne interne aprobate de CN.

Art.84 Activitatile de tehnica dentara se exercita in Romania cu titlul profesional de

tehnician dentar.

Art.85 In exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respecta demnitatea fiintei umane si
principiile eticii, dand dovada de responsabilitate profesionala si morala, actionand
intotdeauna in interesul clientului si al comunitatii.

Art. 86 Tehnicianul dentar este obligat sa pastreze secretul profesional.

Art. 87 Litigiile sau abaterile de Ia etica profesionala se analizeaza, iar masurile se iau de

conducerea unitatii ori de catre Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, dupa caz, potrivit
Codului de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 88 (1) Relatia dinhe tehnicianul dentar si medicul dentist are la baza un contract de

prestari de servicii privind buna desfasurare a actului medical.
(2) Tehnicianul dentar este obligat sa respecte indicatiile soise semnate si parafate

de medicul dentist privind modul de confectionare a dispozitivelor medicale si protezelor
dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, functional si estetic.

Art. 89 Relatiile dintre tehnicienii dentari se bazeaza pe corectitudine, colaborare, respect

reciproc si solidaritate profesionala, potrivit Codului de etica si deontologie al profesiei de

tehnician dentar.

Art. 90 Titularul laboratorului privat/cabinetului de libera practica sau angajatorul din
unitatile sanitare publice are obligatia asigurarii protectiei tehnicianului dentar pentru riscurile
ce decurg din practica profesionala prin intermediul societatilor de asigurari.

TITLUL VI . SANCTIUNI SI PROCEDURI DISCIPLINARE

Art.91 (1) Tehnicienii dentari - membrii OTDR raspund disciplinar pentru nerespectarea

legislatiei din domeniul profesiei, a Statutului, a Regulamentului de Organizare si

Functionare, a Codului de etica si deontologie, a altor acte normative si regulamente specifice
si obligatorii profesiei, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, in conformitate cu

dispozitiile legale in vigoare, de organele de conducere ale Ordinului, precum si pentru orice
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prdfdsifi sau ale Ordinului.
J .{2) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania care incalca

regulqhrentele/reglementarile specifice privind exercitarea profesiei de tehnician dentar,
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si deontologie al profesiei de tehnician dentar li se aplica una dintre

a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea calitatii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania;
d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

(3) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. precedent lit. a) si b) este de competenta
Consiliilor Judetene, respectiv a Consiliului Municipiului Bucuresti, ale Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Romania, iar aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d)

este de competenta Consiliului National al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.
(4) Procedura aplicarii sanctiunilor precum si modalitatile de contestare ale acestora

se vor realiza in conformitate cu legea, Statutul si regulamentele aprobate de BE si CN.

Lrt.92 Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului nu exclude raspunderea civila,
patrimoniala, contraventionala si penala, dupa caz, potrivit prevederilor legale.

Art.93 In completarea prevederilor prezentului capitol, Adunarea Generala Nationala
mandateaza Consilul National sa adopte in termen de I an de la data adoptarii prezentului

Statut Regulamentul Disciplinar al Ordinului.

TITLUL VII . DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Lrt 94 (1) Consiliul National adopta, dupa caz, regulamentele, normele si alte documente

relevante necesare dezvoltarii Statutului, Regulamentului de Organizare si Functionare si

Codului de etica si deontologie profesionala, conform prevederilor acestora.

(2) Hotaririle/deciziile adoptate de AGN, CN si BE vor fi redactate pebazaproceselor

verbale de sedina a acestora si vor fi semnate, pentru validitate, de Presedintele OTDR (sau,

dupa caz, de inlocuitorul desemnat de acesta), de secretarul BE si/sau, dupa caz, de un
membru al secretariatului tehnic de sedinta.

Art.95 (1) Prezentul Statut (forma consolidata ca urrnare a completarilor/modificarilor
aprobate in AGN a OTDR - 30 aprilie 201 1) intra in vigoare la data de 1 mai 2011. La data
intrarii in vigoare a prezentului Statut, Statutul aprobat anterior se abroga.

(2) Statut si orice modificare ulteriora a acestuia vor fi publicate pe siteul oficial al
OTDR.
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