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  Model 8   
  
Nr. Inregistrare CJ/CMB: ............data  ......................., Judetul______________________________  

  

  

CONTRACT DE GRUPARE  

A CABINETELOR INDIVIDUALE DE TEHNICIENI DENTARI  

  

  Între subsemnaţii :  

  

1) Domnul/Doamna _______________________________________________, certificat de 

membru OTDR seria ___Nr._________/_________, tehnician dentar   

 titular  al  cabinetului  individual  de  tehnica  dentara  

___________________________________________________________ cu sediul 

profesional în _________________________________________________________;  

2) Domnul/Doamna _______________________________________________, certificat de 

membru OTDR seria ___Nr._________/_________, tehnician dentar  titular al cabinetului 

individual de tehnica dentara  

___________________________________________________________ cu sediul 

profesional în _________________________________________________________;  

3) Domnul/Doamna _______________________________________________, certificat de 

membru OTDR seria ___Nr._________/_________, tehnician dentar  titular al cabinetului 

individual de tehnica dentara  

___________________________________________________________ cu sediul 

profesional în _________________________________________________________;  

4) Domnul/Doamna _______________________________________________, certificat de 

membru OTDR seria ___Nr._________/_________, tehnician dentar  titular al cabinetului 

individual de tehnica dentara  

___________________________________________________________ cu sediul 

profesional în _________________________________________________________;  

    

 În conformitate cu prevederile art. 5 Legea nr.96/2007 r.1 privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar şi cu prevederile Statutului OTDR (art.79) s-au convenit următoarele:  

  

  Art.1 – Spaţiul comun de funcţionare  

  Subsemnaţii au decis să-şi grupeze cabinetele în localitatea _______________________ adresa 

completă) ______________________________________________________________  

___________________________________, începând cu ______________________________.  

1) Situaţia juridică precisă a spaţiilor şi a titlului de care dispune grupul, (proprietar, locatar, sub-locatar, 

punere la dispoziţie a locuinţei, etc.)_______________________________  

__________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________.  

2) - Descrierea spaţiilor - părţile comune;  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  

3) - Descrierea localurilor (părţi de localuri folosite în exclusivitate*** daca exista)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  

 Cabinetul individual de tehnica dentara ____________________________________va dispune 

de __________ încăperi spre folosinţă ca ________ (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) 

____________________________________________________________________________.   

 Cabinetul individual de tehnica dentara ____________________________________va dispune de 

__________ încăperi spre folosinţă ca __________(precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) 

____________________________________________________________________________.   

  Cabinetul individual de tehnica dentara____________________________________va dispune de  

__________ încăperi spre folosinţă ca ________ (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) 

____________________________________________________________________________.   

 Cabinetul individual de tehnica dentara ____________________________________va dispune de 

__________ încăperi spre folosinţă ca ___________ (precizaţi situaţia locului respectiv şi suprafaţa) 

____________________________________________________________________________.    

 

Art.2 - Cheltuieli  

  Cheltuielile comune cuprind: (detaliere a cheltuielilor comune convenţional asumate de grup)   

_______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  

(Exemplu: chiria şi cheltuielile locative; cheltuielile de întreţinere a localurilor; cheltuielile de încălzire şi 

iluminat; taxa sau taxele de asigurare; cheltuielile de documentare comună; plata telefonului; salariile 

personalului de întreţinere - eventual salariul prepus standardului unui secretariat comun; onorariile 

contabilului însărcinat cu evidenţele contabile ale grupului etc.)  

  

 Art.3 - Repartizarea cheltuielilor comune  

  Cheltuielile comune vor fi repartizate între cabinete grupate conform criteriilor următoare, 

corespunzătoare procentajului indicat :______________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  

(Pentru fiecare tip de cheltuială prevăzută în articolul precedent, indicaţi criteriul de repartiţie ales şi 

procentajul căruia îi corespunde, dacă acest lucru este posibil - de exemplu, pentru chirie şi cheltuieli 

anexe, criteriul: repartizarea suprafeţelor camerelor de lucru folosite în exclusivitate cu procentajul 
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corespunzător; telefon: în funcţie de numărul de posturi; documentare, bibliotecă: o parte de către 

avocatul titular al cabinetului + 1/2 parte pentru fiecare din colaboratorii sau avocaţii salarizaţi din 

cabinetul acestuia ).  

  

  Art.4 - Contabilitate  

  O evidenţă contabilă specială va fi ţinută pentru cheltuielile comune ale cabinetelor grupate, în 

partidă simplă. Pentru funcţionarea grupului, va fi deschis un cont bancar. Acesta va funcţiona sub 

semnătura unuia din titulari.  

  

  Art.5 - Şedinţele  

 La începutul fiecărui semestru, titularii cabinetelor grupate se reunesc pentru a aproba cheltuielile 

comune şi repartizarea lor .  

  Se întocmeşte un proces-verbal al şedinţei.  

  Un registru de procese verbale se va ţine la sediul grupului.  

  

  Art.6 - Exercitarea profesiei  

  Prezenta convenţie nu are nici o consecinţă cu privire la exercitarea profesiei în forma cabinetelor 

individuale de tehnica dentara, cabinetele individuale care îşi păstrează pe deplin individualitatea, ca 

formă de exercitare a profesiei.  

  

  Art.7 - Durata  

 Prezenta convenţie este încheiata pe o durată determinată (de la _______________ la 

___________________ ).  

 Fiecare din subsemnaţi poate oricând să se retragă din convenţia cabinetului grupat, sub rezerva 

respectării unui termen de şase luni, în care trebuie să-şi prevină partenerii de contract. El poate propune 

un succesor celorlalţi membrii ai grupului.  

             Fiecare dintre subsemnaţii va putea face obiectul unei măsuri de excludere pentru  

nerespectarea obligaţiei sale de a participa la cheltuielile comune. Această decizie se va lua cu 

unanimitatea celorlalţi membri ai grupului, cel în cauză va beneficia de un termen de (minimum două luni ) 

pentru a restitui grupului libera dispunere de mijloacele de exercitare a profesiei care i-au fost puse la 

dispoziţie.  

  În cazul în care survin dificultăţi, titularul iniţial al spaţiului va beneficia de dreptul preferenţial de 

atribuire a acestuia, cu obligaţia de a accepta un termen de preaviz de minimum trei luni pentru ceilalţi 

membri ai cabinetului grupat.  

  

  Art.8 - Condiţie suspensivă  

  Prezenta convenţie este încheiată cu condiţia suspensivă a înregistrării la Departamentul Executiv 

al OTDR (sediul central) in vederea inregistrarii in „REGISTRUL FORMELOR DE EXERCITARE A 
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PROFESIEI DE TEHNICIAN DENTAR SI AL LABORATOARELOR DE TEHNICA DENTARA ” al  

OTDR.  

  

  Art.9 - Arbitraj  

  Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea prezentei convenţii va fi supus spre 

arbitrare Biroului Executiv/Comisiei de disciplina ale OTDR  

  

 Încheiat la (data) _______________ (în tot atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru 

Departamentul Executiv al OTDR.  

  

Prin prezenta, semantarii  

                                                                                               

DECLARĂM  

                                                                                               

prezentul contract la Ordinul Tehnicienilor Dentari din România şi solicitam modificarea si 

înregistrarea noii forme de exercitare a profesiei în „REGISTRUL FORMELOR DE  

EXERCITARE A PROFESIEI DE TEHNICIAN DENTAR SI AL LABORATOARELOR DE TEHNICA 

DENTARA ” al  OTDR. având înregistrate activitatile cabinetelor/laboratoarelor de tehnica dentara 

„asociate”.                                                         

 În susţinerea cererii formulate anexăm documentele de care înţelegem să ne folosim (conform opis) şi ne 

obligăm ca în termen de 15 de zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să 

depunem la Ordinul Tehnicienilor Dentari din România actele care atestă modificările intervenite la 

prezenta declaraţie, pe care ne-o asumăm în întregime.             

 Prin prezenta declarăm că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 96/2007 r.1, a Statutului OTDR, 

a Regulamentului OTDR de infiintare si functionare a formelor de exercitare in mod independent a 

profesiei de technician dentar si Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara, precum şi a celorlalte  

norme/regulamente care reglementează exercitarea profesiei de tehnician dentar, pe care ne obligăm să 

le respectăm întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De 

asemenea, ne angajăm să achităm întocmai şi la  termen taxele/cotizaţiile ce ne revin, să aducem la 

cunoştinţa Biroului Executiv/Departamentul executiv al OTDR, orice litigiu în care suntem implicaţi, în 

legătură cu exercitarea profesiei de tehnician dentar, în termen de 7 zile calendaristice de la data apariţiei 

acestuia.      

  

  □ Detinem sau □ NU detinem Autorizatii de functionare a laboratoarelor individuale, eliberate de 
OTDR sub Nr._____/_________, Nr._____/______, Nr._____/______  
  

                                                                                               

     Semnătura şi ştampila fiecărui titular cabinet/laborator individual de tehnica dentara      

           

  

Nume                                                                                            Semnatura    

_______________________________                                     _______________,  

  

_________________________________                                 ________________  

  

_________________________________                                 _________________  


