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Extras 
din  
 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
CONSILIULUI NAŢIONAL 

AL ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMÂNIA 
24 februarie 2012 

 
  

În baza art. 34 alin. (2) si (3) din Legea nr. 96/2007, republicată şi a 
art. 46-48 din Statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, precum 
şi art. 35-42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România,  

Consiliul Naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, 
intrunit in  sedinta ordinara la Hotel International Bucuresti, 

 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.6. - Se aproba procedura de inscriere in RUTD a membrilor OTDR 
notificati (avertizati in scris) pentru restante la plata cotizatiei si pentru 
neefectuarea educatiei profesionale continue /lipsa “aviz”, astfel: 
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1) membru “RETRAS” 

 

Membrii OTDR notificati pentru restante la plata cotizatiei si pentru 
neefectuarea educatiei profesionale continue care fac dovada ca 
nu exercita profesia de tehnician dentar, se pot retrage din 
organizatie, pe baza de cerere, insotita de urmatoarele documente: 

o o  declaraţie notarială pe proprie răspundere din care 

să rezulte data de la care nu au mai profesat tehnică 

dentară şi nu au mai obţinut venituri din tehnică dentară.  

In acest caz, cuantumul cotizatiei datorate se va 

recalcula in functie de aceste date calendaristice. 

o copie după dovada achitării  cotizaţiei de membru 

calculata  pana la data de la care se solicita retragerea 

(corespunzatoare datei de la care declara ca nu mai 

profeseaza) 

 

2) membru „INACTIV la cerere” 

 

Membrii OTDR notificati pentru restante la plata cotizatiei si pentru 
neefectuarea educatiei profesionale continue pot solicita, in scris, 
trecerea (retroactiva) in categoria membrilor inactivi la “cerere” pentru 
o perioadă determinată de maxim 2 ani (3 ani in cazuri exceptionale) 
numai : 

o   in baza documentelor care dovedesc ca a 

existat/exista o perioada determinata de intrerupere a 

activitatii in tehnica dentara (ex: documente medicale, 

somaj, lipsa din tara, declaratie notariala pe proprie 

raspundere, etc). In acest caz, valoarea cotizatiei 

datorate va fi recalculata in functie de aceste date.  

o   daca se face dovada achitarii cotizaţiei de membru 

calculata pana la data de la care se solicita trecerea in 

categoria membrilor inactivi „la cerere”. Obligatia de 

recuperare a creditelor pentru educatia profesionala 
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continua se va indeplini in conditiile aferente anului in 

care membrul OTDR reia activitatea in tehnica dentara.  

 

Dupa expirarea perioadei pentru care s-a solicitat trecerea in categoria 

membrilor inctivi „la cerere”, tehnicianul dentar trebuie, la momentul 

expirarii statusului in cauza, sa faca dovada indeplinirii conditiilor de 

avizare conform Regulamentului de avizare. Tehnicianul dentar pentru care 

a incetat statusul de inactiv „la cerere”, este obiligat sa realizeze numarul 

de credite EPC aferente anului in care a incetat statusul de inctiv la cerere 

in conditiile Regulamentului de avizare in vigoare la acea data.  

In perioada in care statusul, aprobat conform celor precizate mai sus, este 

de membru inactiv „la cerere” nu exista obligatia de plata a cotizatiei si nici 

de efectuare a creditelor EPC.   

3) membru “SUSPENDAT” 

 
3.1 Acei membri OTDR notificati pentru restante la plata cotizatiei 
si pentru neefectuarea educatiei profesionale continue care nu 
raspund la notificari sau care nu  se incadreaza/respecta conditiile 
mentionate la punctul 1 si 2, vor fi inscrisi in  RUTD “suspendati”, 
urmand a se aproba de catre Consiliul National al OTDR 
aplicarea sanctiunii de retragere a calitatii de membru OTDR. 
 
3.2 solicitarile de reesalonare a platilor aferente restantelor la plata 
cotizatiilor in vederea obtinerii avizului, adresate de membri 
OTDR notificati, nu se aproba. 
 
3.3. Acei membri OTDR notificati (avertizati in scris in luna 
decembrie 2011) pentru restante la plata cotizatiei si pentru 
neefectuarea creditelor EPC, care nu isi clarifica situatia pana la 
data de 30.04.2012 ( respectiv cei care la 30.04.2012 nu au indeplinit 
conditiile de avizare a Certificatului de membru OTDR si nu au 
obtinut “avizul” sau nu au facut solicitari/cereri adresate  OTDR la 
care  sa fi primit rezolutii favorabile) vor figura inscrisi in RUTD ca 
“suspendati” incepand cu 01.01.2012 pana la data la care CN al 
OTDR va hotara asupra aplicarii sanctiunii de retragere a calitatii 
de membru OTDR. 
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3.4 Solicitarile de recuperare a creditelor EPC pentru anii 2010 si 
2011 se pot aproba, de la caz la caz, pe baza de cerere scrisa, 
pana la termenul limita ce va fi stabilit pentru acordarea avizului 
aferent anului 2013. In cazul in care nu este respectat termenul 
limita acordat, se va schimba automat statusul in RUTD  
“Suspendat” -  pana la indeplinirea tuturor conditiilor de avizare sau, 
dupa caz, pana la aplicarea de catre CN a unei alte sanctiuni. 
 
3.5 Listele membrilor OTDR notificati (avertizati in scris) in luna 
decembrie 2011 pentru restante la plata cotizatiei si 
neefectuarea creditelor EPC vor fi publicate pe site-ul www.otdr.ro - 
cu termen de clarificare a situatiei pana la 30 aprilie 2012. 
  
Notificarile pentru restante la plata cotizatiei si pentru 
neefectuarea educatiei profesionale continue, transmise in scris 
membrilor OTDR, constitue un ultim avertisment inainte de 
aplicarea altor sanctiuni prevazute de Lege, Statut, ROF si alte 
reglementari interne ale OTDR. 

 

Art.11 - Consiliul National al OTDR luand la cunostiinta rezultatul alegerilor 
teritoriale pentru CJ/CMB desfasurate in noiembrie 2011 si februarie 2012,  
precum si faptul ca in jud. Arges urmeaza sa aibe loc AGJ electiva in luna 
martie 2012, aproba ca pentru judetul Bihor ( singurul judet  pentru care, 
din lipsa candidaturilor, nu e stabilita data de alegeri) mentinerea Deciziei 
Biroului Executiv al OTDR din data de 3-4 februarie 2012, astfel:  
 

- Mandatul de Presedinte interimar al D-nei Irina Sabau - CJ Bihor a 
incetat la data de 29.01.2012. 

- Patrimoniul OTDR ce apartine CJ Bihor al OTDR ramane in pastrare 
si in conservare la D-na Irina Sabau, pana la constituirea prin alegeri 
a noului Consiliu Judetean al OTDR din Jud. Bihor. 

- Incepand cu 06.02.2012 si pana la data constituirii noului Consiliu 
judetean Bihor, dosarele de inscriere in OTDR si corespondenta 
membrilor OTDR din judetul Bihor, vor fi transmise  de catre 
persoanele interesate, spre rezolvare, direct la sediul central al 
OTDR din Bucuresti, str. Ilarie Chendi Nr. 2, sector 2, cod postal 
021504. 
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- Avizarea pentru 2012 a Certificatelor de Membru OTDR din Judetul 
Bihor se va face la sediul central al OTDR de catre Presedintele 
OTDR, pana la data constituirii noului Consiliu Judetean. 

- Organizarea in termen de max. 6 luni a unei alte Adunari Generale 
electiva in Jud. Bihor - in vederea alegerii membrilor Consiliului 
Judetean Bihor al OTDR. 

 
 

 

Pentru conformitate,  
 

Presedinte OTDR, 
Dombai Attila Csaba 

 
 

 
 


