
  
CALENDAR ELECTORAL 

pentru alegerea membrilor BIROULUI EXECUTIV al Consiliului National al OTDR - 
sedinta Consiliului National (CN) al OTDR din 25 noiembrie 2016 

 

17- 20 noiembrie 2016 (20.11.2016 data limita de primire la CEC a dosarelor 
candidatilor) - Perioada de depunere candidaturi pentru o functie in cadrul Biroului 
Executiv al OTDR 

21 noiembrie 2016 – CEC analizeaza dosarele candidatilor, 
comunica Decizia si o afiseaza pe site-ul OTDR - include listele provizorii de candidaturi 
pentru o functie in BE al OTDR 
 
22-23 noiembrie 2016 - Perioada de depunere contestatii impotriva candidaturilor, 
precum si cele impotriva Deciziei CEC de respingere a candidaturilor pentru o functie in 
BE al OTDR. 
 
24 noiembrie 2016 – CEC  solutioneaza contestatiile si afiseaza pe site listele finale cu 
candidatii pentru o functie in BE al OTDR validate de CEC. 
 
25 noiembrie 2016- Sedinta CN a OTDR  pentru alegera membrilor  Biroului Executiv 
 
26 noiembrie 2016- CEC  incheie Procesele Verbale si emite Decizia de validare a 
alegerii membrilor BE 
 
28 noiembrie 2016- afisarea pe site-ul OTDR a Deciziei CEC care include lista cu 
membri  BE alesi de CN si validati de CEC 
 
Pentru a putea candida la functia de membru al BE al CN, candidatul (membru CN) 
trebuie sa depuna o scrisoare de intentie prin care sa motiveze scopul depunerii 
candidaturii pentru functia respectiva si sa mentioneze indeplinirea 
urmatoarelor conditii: 
•             disponibilitate pentru participarea la sedinte si la actiunile/evenimentele OTDR 
•             cunostinte medii de utilizare a computerului pentru intocmirea documentelor. 
  
Fiecare candidat isi va putea depune candidatura la CEC in termenul stabilit in 
calendarul electoral (20 noiembrie 2016-data limita de primire de catre CEC) pentru o 
singura functie (presedinte, vicepresedinte, secretar, trezorier, membru) din cadrul BE, 
cu mentiunea ca nu pot candida la functia de presedinte al Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din Romania persoanele care au implinit varsta legala de pensionare. 
 
Documentul se depune in original, datat si semnat olograf de catre titular.  
Scrisoarea de intentie se adreseaza presedintelui CEC, dnei Loredana Nicolae. 
Documentele se transmit prin posta sau curierat rapid la urmatoarea adresa: 
OTDR 
(In atentia CEC ) 
Soseaua Iancului nr. 4 B-4K, sector 2 
Bucuresti, cod postal 021723 


