Extras
Lege
privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
Titlul I Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta lege reglementează un cadru unitar de exercitare a profesiilor în sistemul de
sănătate, care să contribuie la siguranţa pacienţilor şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor de
sănătate, prin:
a) stabilirea condiţiilor în care persoanele care exercită profesii în sistemul de sănătate au
pregătirea necesară pentru practicarea profesiei în domeniul sănătăţii, alte calificări
profesionale, dacă este cazul, cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru exercitarea profesiei;
b) crearea unui corp profesionist pentru îngrijirea sănătăţii;
c) facilitarea cooperării între profesioniştii din sistemul de sănătate.
Art. 2
În cadrul sistemului de sănătate îşi exercită profesia, următoarele categorii de personal:
a) personal cu studii universitare medicale sau nemedicale;
b) personal cu studii postliceale sau medii medicale sau nemedicale;
c) personal sanitar auxiliar.
Art. 3
(1) Profesiile din sistemul de sănătate reglementate la nivelul Uniunii Europene, care
beneficiază de recunoaştere automată în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru
aplicarea procedurilor de recunoaştere automată, sunt cele de medic, farmacist, medic dentist,
asistent medical generalist şi moaşă şi se exercită în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
(2) Personalul cu studii universitare cuprinde, pe lângă profesiile reglementate la nivelul
Uniunii Europene şi alte categorii de personal, precum biochimişti, biologi, chimişti,
psihologi, dieteticieni, fizioterapeuţi şi alt personal de specialitate cu studii superioare, care
lucrează în domeniul prevenirii, menţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei.
(3) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (2) sunt reglementate prin prevederi legale
specifice, iar obligaţiile ce le revin în cadrul spitalelor sunt stabilite prin regulamentele de
organizare şi funcţionare ale acestora.
(4) Prin excepţie de la alin. (3) profesiile de dietetician, fizioterapeut, biochimist, biolog,
chimist sunt reglementate prin prezenta lege.
(5) Personalul de specialitate cu studii superioare are obligaţia să participe, potrivit pregătirii
sale, la activitatea de acordare a asistenţei medicale populaţiei.
Art. 4
(1) Personalul cu studii postliceale sau medii medicale sau nemedicale, care exercită profesii
nereglementate la nivelul Uniunii Europene este constituit din laboranţi, tehnicieni şi alte
categorii de personal cu pregătire de specialitate.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul direct
al personalului cu studii universitare medicale sau nemedicale.
Art. 5
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Personalul sanitar auxiliar cuprinde:
a) infirmiere, îngrijitori, brancardieri, ambulanţieri, registratori medicali
b) alt personal, precum: personalul care asigura curăţenia şi păstrarea igienei unitatilor
sanitare, pregătirea materialelor şi echipamentelor necesare activitatii medicale şi de îngrijire,
însoţirea la nevoie a bolnavilor spitalizaţi, îndeplinirea altor sarcini prevăzute de
regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor.
Art. 6
Personalul din sistemul de sănătate are dreptul de a exercita profesia potrivit pregătirii
profesionale dobândite, în condiţiile stabilite de prevederile legale în vigoare.
Art. 7
Principalele obligaţii ale personalului din sistemul de sănătate sunt:
a) promovarea şi menţinerea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, vindecarea bolnavilor sau
atenuarea durerilor, conform pregătirii profesionale;
b) respectarea prevederilor legale în vigoare privind drepturile pacienţilor;
c) acordarea asistenţei medicale de urgenţă pacienţilor care au nevoie, potrivit pregătirii
profesionale;
d) eliberarea şi păstrarea documentelor medicale, cu respectarea confidenţialităţii
informaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare;
e) menţinerea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale;
f) încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, în
condiţiile legii.

==========================================================
Titlul VI Profesia de tehnician dentar
Cap. I Dispoziţii generale
Art. 479
(1) Prezentul titlu stabileşte cadrul legal pentru exercitarea pe teritoriul României a profesiei
de tehnician dentar.
(2) Profesia tehnician dentar se exercită de către persoanele posesoare ale unui titlu de
calificare tehnician dentar, care pot fi:
a) cetăţeni români;
b) cetăţeni ai unui stat membru;
c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în
întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetăţean al unui stat membru, aşa cum sunt definiţi la art.2,
alin.(1), pct.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic
European, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
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e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
f) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele
membre,
g) cetățeni ai statelor terțe, titulari ai Cărții Albastre a Uniunii Europene eliberată în România
sau de un alt stat membru al Uniunii Europene.
Art. 480 (1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) stat membru – stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene;
b) stat membru de origine sau de provenienţă, stat membru de stabilire sau, după caz, stat
membru gazdă - un stat membru al UE, un stat aparţinând SEE sau Confederaţia Elveţiană;
c) tehnician dentar – persoana titulară a unui titlu oficial de calificare in profesia de tehnician
dentar;
d) UE – Uniunea Europeană
(2) În înţelesul prezentului titlu, prin expresia dispozitiv medical unicat la comandă (DMUC)
se înţelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă,
semnată şi parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice şi este
destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat.
Art. 481
Principalele activități ale tehnicianului dentar sunt:
a) realizarea de dispozitive medicale (fixe, mobile, mobilizabile, aparate ortodontice si
chirurgicale) unicate, pe bază de comandă scrisă semnată şi parafată, eliberată de medicul
dentist;
b) desfăşurarea de activităţi de cercetare în domeniul tehnicii dentare de către tehnicieni
dentari licenţiaţi;
c) participarea, ca formatori, la pregătirea teoretică şi practică a tehnicienilor dentari în cadrul
programelor de educaţie profesionala continuă;
d) cooperarea cu membrii altor profesii din sistemul de sănătate.
Art. 482
(1) Prin excepţie de la prevederile art.479, alin.(2) şi ale art. 483, tehnicienii dentari, cetăţeni
ai unui stat terţ, pot exercita temporar activităţile profesionale în România, cu avizul
Colegiului Tehnicienilor Dentari din Romania, denumit în continuare CTDR.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică în cazurile în care activităţile profesionale se exercită în scop
didactic şi ocazional, în cadrul acţiunilor umanitare, al situaţiilor de urgenţă, al schimburilor
de experienţă, al convenţiilor bilaterale încheiate de România cu statele terţe de provenienţă a
prestatorilor. Durata de exercitare a activităţilor profesionale în aceste cazuri este de 3 luni,
cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an.
(3) Metodologia de avizare se aprobă prin hotărâre a Consiliului naţional al CTDR şi se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 483
(1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de tehnician dentar obţinute în afara României şi
a celorlalte state membre se recunosc sau se echivalează potrivit legii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), CTDR recunoaște în scopul exercitării profesiei în
România, titlurile oficiale de calificare de technician dentar dobândite într-un stat terț și
recunoscute de un alt stat membru, în cazul în care titularul este posesor de Carte Albastră
UE eliberată de un alt stat membru sau face dovada unei experienţe profesionale de 3 ani pe
teritoriul statului membru care a recunoscut respectivul titlu de calificare.
Art. 484
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Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, tehnicianul dentar încheie o asigurare
de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul
calendaristic respectiv.
Cap. II Nedemnităţi şi incompatibilităţi ale tehnicianului dentar
Art. 485
Este nedemnă şi nu pot exercita profesia de tehnician dentar:
a) persoana care a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de
exercitarea profesiei;
b) persoana căreia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei.
Art. 486
(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar este incompatibilă cu orice acţiune de natură a
aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului de etică şi
deontologie al tehnicianului dentar.
(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.
(3) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, tehnicienii dentari sunt
obligaţi să anunţe Consiliul judetean al CTDR
(4) La solicitarea tehnicianului dentar, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi
interesate, preşedintele Consiliului colegiului teritorial al CTDR, din care face parte persoana
aflată în stare de incompatibilitate, poate constitui o comisie pentru fiecare caz în parte,
alcătuită din 3 membri pentru a constata existenţa sau inexistenţa stării de incompatibilitate.
Cap. III Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar
Art. 487
(1) Tehnicienii dentari care întrunesc condiţiile prevăzute la art.479 alin.(2) exercită profesia
pe baza certificatului de membru eliberat de CTDR şi a avizului anual.
(2) Certificatul de membru al CTDR se acordă pe baza următoarelor documente:
a) documentele de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere că nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate
sau incompatibilitate prevăzute de prezentul titlu;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul medioal privind sănătatea fizică şi psihică.
(3) Tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru pot exercită profesia temporar sau
ocazional în România, pe baza documentelor prevăzute de prezentul titlu.
Art. 488
(1) Activitățile de tehnică dentară se exercită cu drept de liberă practică.
(2) Dreptul de liberă practica este conferit de obtinerea avizului anual, care se acordă pe an
calendaristic, dacă tehnicianul dentar îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) face dovada unui locul de muncă;
b) a achitat cotizația de membru CTDR ;
c) efectuează numărul minim de credite de educație profesională continuă stabilit de
CTDR
d) face dovada incheierii asigurarii de raspundere civilă profesionala valabilă pentru
anul respectiv.
(3) Tehnicienii dentari care au obţinut avizul anual sunt tehnicieni dentari activi.
Art. 489
(1) In cazul in care tehnicianul dentar nu poate face dovada unei experiențe profesionale de
minim 2 ani in ultimii 5 ani anteriori solicitării eliberarea certificatului de membru și/sau a
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avizului anual, CTDR reatesta, la cerere, competenţa profesionala a acestuia în scopul
exercitarii profesiei.
(2) Constituie experienţă profesională în profesia de tehnician dentar exercitarea efectivă, cu
normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă a activităților profesionale, cu respectarea
celorlalte condiţii de exercitare prevazute de lege.
(3) Procedura de reatestare nu se aplică în situația tehnicienilor dentari aflați în primii 3 ani
de la dobândirea în România a titlului de calificare, respectiv aflați în primii 3 ani de la data
recunoașterii în România a titlului de calificare obținut într-un alt stat.
(4) Metodologia de reatestare a competenţei profesionale se stabileşte de Consiliul naţional al
CTDR.
Art. 490
(1) Educaţia profesională continuă a tehnicienilor dentari se realizează prin furnizori
acreditaţi de catre CTDR.
(2) Lista furnizorilor este publicată pe site-ul CTDR.
(3) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, tehnicienii dentari au obligaţia să
efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă.
(4) CTDR creditează cursurile, programele de educaţie continuă precum şi alte forme de
educaţie continuă şi stabileşte numărul minim de credite anual necesar reautorizării
exercitării profesiei.
(5) Tehnicienilor dentari care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de
Consiliul naţional al CTDR li se poate suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea
numărului de credite.
Cap. IV Formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar
Art. 491
(1) Profesia de tehnician dentar se exercita in regim independent si/sau in regim salarial, cu
respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale unicat la comanda , denumite în
continuare DMUC, definite conform art. 480 alin.(2), constă in dreptul de fi disponibile
pentru prima dată, noi sau recondiționate, cabinetelor de medicina dentara care le-au
comandat.
(3) Dreptul de introducere pe piata a dispozitivelor medicale unicat la comanda aparţine
tehnicienilor dentari cu experienta profesionala mai mare de 2 ani, care exercita profesia în
regim independent, potrivit prevederilor din prezentul titlu.
(4) Tehnicienii dentari cu o experienta profesionala mai mica de 2 ani au statut de debutant.
Drepturile si obligatiile tehnicienilor dentari debutanti sunt stabilite prin Statutul
CTDR.
Art. 492
(1) Formele de exercitare a profesiei de tehnician dentar sunt:
a) în regim salarial, în sistemul public de sănătate sau/şi în sistemul privat;
b) în regim independent, ca titulari sau asociaţi ai cabinetelor de practică independentă,
organizate în condiţiile legii;
c) în regim independent, ca titulari de cabinete cu personalitate juridică, care se înfiinţează
potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările ulterioare cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
1) sa aiba obiect de activitate unic activitatea de tehnică dentară;
2) asociatul sau asociaţii şi/sau administratorul să fie tehnician dentar cu o experienţă
profesională mai mare de 2 ani, autorizat de Colegiul Tehnicienilor Dentari din România;
d) ca persoană fizică independentă. Calitatea de persoană fizică independentă se dobândeşte
în baza certificatului de membru al CTDR şi a înregistrării la administraţia financiară în a
cărei rază teritorială domiciliază tehnicianul dentar.
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(2) Tehnicianul dentar debutant, cu o experiență profesională mai mică de 2 ani poate
exercita profesia în regim salarial sau în regim independent – ca persoană fizică independentă
colaborator al cabinetelor sau laboratoarelor de tehnică dentară autorizate, pe baza de contract
de colaborare in interiorul profesiei, fara a avea drept de introducere pe piata a dispozitivelor
medicale unicat la comanda (DMUC).
(3) Tehnicienii dentari colaboratori ai unui cabinet sau laborator individual de tehnică dentară
nu au clientelă proprie, în sensul că nu încheie contracte în nume propriu, desfăşurând
activitate sub numele cabinetului/laboratorului individual de tehnica dentara al carui
colaborator este.
(4) În exercitarea profesiei tehnicianul dentar cu drept de introducere pe piata a dispozitivelor
medicale unicat la comanda poate cumula activităţile salariale şi/sau de persoană fizică
independentă, dar nu poate fi asociat sau titular în mai multe forme de organizare în același
timp.
Art. 493
În laboratoarele de tehnică dentară, din cadrul formelor de exercitare, practicarea profesiei se
face numai de catre persoane care deţin calitatea de tehnician dentar şi sunt autorizate de
către Colegiul Tehnicienilor Dentari din Romania .
Art. 494
(1) Înfiinţarea, funcţionarea şi modificarea statulului societăţii comerciale cu obiect de
activitate tehnică dentara, care presupune înființarea sau funcționarea unui laborator, sediu
profesional sau punct de lucru, se avizeaza de CTDR care va emite un aviz prealabil catre
solicitant prin care va atesta urmatoarele:
a) calitatea de membru activ al CTDR,
b) experienţa profesională mai mare de 2 ani a solicitantului, asociat sau
administrator,
c) forma de exercitare a profesiei în urma verificării actelor constitutive ale acesteia.
(2) Avizul prealabil menționat la alin.(1) este anexat la cererea de înmatriculare sau de
înregistrare de menţiuni ale societăţii comerciale la Oficiul Registrului Comerțului
competent.
Art. 495
Modificarea formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar se face cu aprobarea
Colegiului Tehnicienilor Dentari din Romania.
Art. 496
(1) Normele de avizare a formelor de exercitare şi autorizare a laboratoarelor de tehnica
dentară se elaborează de către Consiliul național al CTDR și se aprobă prin ordin al
ministrului sănătăţii.
(2) Formele independente de exercitare a profesiei, precum si societățile cu răspundere
limitată, se înregistrează în Registrul Unic al Cabinetelor, partea a 3-a, detinut de către
direcțiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti.
Cap. V Exercitarea profesiei de tehnician dentar
Art. 497
Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către
Ministerul Sănătăţii şi CTDR, denumite în continuare autorităţi competente române.
Art. 498
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(1) Profesia de tehnician dentar se exercită pe teritoriul României de către persoanele
prevăzute la art. 479 alin. (2), care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţin un titlu de calificare de tehnician dentar;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de
prezentul titlu;
c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de tehnician dentar;
d) sunt membri ai CTDR.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) lit.d), în vederea prestării temporare sau
ocazionale de servicii, tehnicienii dentari care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 479,
alin.(2), lit.b), d), sau f) trebuie să înştiinţeze CTDR cu privire la prestarea temporară sau
ocazională de servicii medicale pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă
în evidența acestuia.
(3) Tehnicienii dentari care îndeplinesc una din cerințele prevăzute la art. 479, alin.(2), lit.b)f) și sunt stabiliți pe teritoriul României, exercită profesia cu aceleași drepturi și obligații
prevăzute de lege ca și tehnicienii dentari cetățeni români.
(4) Tehnicienii dentari prevăzuți la art. 479, alin.(2), lit.g), membri ai CTDR, exercită
profesia cu respectarea prevederilor art.500 precum și cu celelalte drepturi și obligații
prevăzute de prezenta lege pentru tehnicienii dentari, cetățeni români.
Art. 499
(1) Formarea tehnicienilor dentari in Romania se realizeaza în instituții de învaţământ
superior de profil.
(2) Tehnicienii dentari absolvenţi de învăţământ superior pot fi cadre didactice universitare în
instituţii de învăţământ superior care pregătesc tehnicieni dentari, precum şi personal de
cercetare în instituţii de cercetare.
Art.500
(1) Activittăţile de tehnică dentară se exercită în România cu titlul profesional de tehnician
dentar și cu drept de liberă practică.
(2) În primii 2 ani de la ocuparea unui loc de muncă în calitate de posesor al Cărții Albastre
UE eliberată de România, tehnicienii dentari prevăzuți la art. 479, alin.(2) lit.g), membri ai
CTDR pot exercita profesia pe teritoriul României numai în regim salarial.
(3) Prevederile alin.(1) se aplică și tehnicienilor dentari titulari ai Cărții Albastre UE eliberată
de un alt stat membru UE care la data solicitării permisului de ședere în România nu au
totalizat experiența profesională de 2 ani pe teritoriul unui alt stat membru UE.
(4) Tehnicienii dentari prevăzuți la art. 479 alin.(2) lit.g) dobândesc dreptul de exercitare a
profesiei în regim independent, după îndeplinirea condiției de experiență profesională de
minim 2 ani.
Cap. VI Recunoaşterea calificărilor profesionale ale tehnicienilor dentari cetăţeni ai
unui stat mebru
SECŢIUNEA 1
Exercitarea profesiei în caz de stabilire pe teritoriul României
Art. 501
(1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările tehnicienilor dentari cetăţeni ai unui
stat membru cu privire la accesul la profesia de tehnician dentar se soluţionează de CTDR, în
termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către persoana interesată.
(2) Persoana interesată prevăzută la alin. (1) este autorizată de CTDR în urma aplicării
procedurii de recunoaştere a calificării profesionale.
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde:
a) copia documentului care atestă cetăţenia;
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b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare ce
asigură accesul la profesia de tehnician dentar, precum şi, după caz, dovada experienţei
profesionale a titularului;
c) dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil,
moral sau absenţa unei situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de
eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări
temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;
d) certificatul medical privind sănătatea fizică şi psihică a titularului emis de statul membru
de origine sau de provenienţă;
e) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din statul membru,
prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din
răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare în România privind termenii
şi extinderea acestei garanţii.
(4) Autorităţile competente române pot cere solicitantului informaţii cu privire la formarea
însuşită de acesta, necesară stabilirii eventualelor diferenţe esenţiale faţă de formarea în
aceeaşi profesie în România, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în care acesta
nu este în măsură să furnizeze respectivele informaţii, autorităţile competente române se
adresează punctului de contact, autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al
statului membru de origine al solicitantului.
(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) se depun şi traduse legalizat în limba română.
(6) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) sunt valabile 4 luni de la data emiterii.
Autorităţile competente, organismele, precum şi alte persoane juridice române implicate
asigură confidenţialitatea informaţiilor transmise.
Art. 502
(1) În cazul în care documentele prevăzute la art. 501 alin.(3) lit.d) nu sunt eliberate de
autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă, autorităţile
competente române acceptă o declaraţie sub jurământ sau, în statele membre în care nu există
un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă, făcută de tehnicianul dentar în cauză în faţa unei
autorităţi judiciare sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar sau a unui
organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care
eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă.
(2) În situaţia în care, pentru accesul şi exerciţiul profesiei, statul membru de origine sau de
provenienţă nu impune o astfel de cerinţă şi, în consecinţă, nu emite cetăţenilor săi
documentul prevăzut la art. 501 alin.(3) lit.e), autorităţile competente române acceptă un
certificat privind sănătatea fizică sau psihică a solicitantului, eliberat de o autoritate
competentă a statului membru respectiv.
Art. 503
În situaţia în care România este statul membru UE de origine sau provenienţă a tehnicienilor
dentari care solicită recunoaşterea calificării într-un alt stat membru UE autorităţile
competente române iau măsurile necesare în vederea transmiterii documentelor necesare în
termen de 2 luni de la solicitarea statului membru UE gazdă.
Art. 504
(1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, CTDR informează solicitantul asupra
documentelor necesare completării acestuia.
(2) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanţa de
contencios administrativ, potrivit legii.
Art. 505
Procedura de examinare a cererii de obţinere a autorizaţiei de a exercita profesia în România
înaintată de către tehnicienii dentari prevăzuţi la art.478 alin. (2) trebuie finalizată în cel mai
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scurt timp şi trebuie să conducă la o decizie justificată în mod corespunzător a autorităţilor
competente române, în oricare dintre cazuri, cu încadrarea în termenul stabilit în acest sens de
lege.
Art. 506
(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita
autorităţilor competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii
certificatelor şi a titlurilor de calificare de tehnician dentar eliberate de acesta, precum şi,
după caz, confirmarea faptului că tehnician dentar titular îndeplineşte condiţiile minime de
formare prevăzute de normele UE pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul
membru emitent.
(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat
membru a eliberat un titlu de calificare de tehnician dentar, care include o formare de
tehnician dentar urmată în totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui
alt stat membru, România, în calitate de stat membru gazdă, are dreptul să verifice pe lângă
organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de
calificare de tehnician dentar dacă:
a) formarea asigurată de instituţia în cauză a fost certificată în mod oficial de instituţia de
învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de
calificare;
b) titlul de calificare eliberat este acelaşi cu cel care atestă acelaşi ciclu de formare efectuat în
statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare; şi
c) titlul de calificare eliberat conferă aceleaşi drepturi de acces la profesie, pe teritoriul
statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare.
(3) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita
autorităţilor competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că solicitantul nu este
suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale
grave sau a unei condamnări pentru infracţiuni legate de exercitarea activităţilor sale
profesionale.
(4) Schimbul de informaţii între autorităţile competente române şi autorităţile competente din
celelalte state membre UE în temeiul prezentului articol se efectuează conform
Regulamentului IMI.
Art. 507
(1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţă de fapte grave şi precise care
pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei
de tehnician dentar în România, comise de tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru,
anterior stabilirii în România şi în afara teritoriului său, acestea informează statul membru de
origine sau de provenienţă al celor în cauză.
(2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazdă informaţiile solicitate
cu privire la sancţiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum şi cu
privire la sancţiunile penale interesând exerciţiul profesiei de tehnician dentar, aplicate pe
durata exercitării profesiei în România.
(3) Autorităţile competente române analizează informaţiile transmise de statul membru gazdă
cu privire la faptele grave şi precise comise de tehnicienii dentari cetăţeni români sau care
provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazdă şi în afara teritoriului, ori fapte
care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării
profesiei de tehnician dentar în acel stat.
(4) Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigaţiilor pe care le
întreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului membru gazdă
consecinţele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile
respective.
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SECŢIUNEA a 2-a
Exercitarea profesiei în situaţia prestării de servicii de către tehnicianul dentar
Art. 508
(1) Tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru care sunt stabiliţi şi exercită în mod legal
profesia într-un stat membru, pot efectua în România în mod temporar şi ocazional actele
profesiei lor.
(2) Caracterul temporar sau ocazional al prestării profesiei este stabilit, de la caz la caz, de
CTDR în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.
Art. 509
(1) Tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi într-un stat membru, sunt
exceptaţi de la obligaţia autorizării şi înscrierii în CTDR, precum şi de la plata cotizaţiei de
membru, atunci când solicită accesul la una dintre activităţile de fizioterapeut, în vederea
prestării temporare sau ocazionale de servicii în România.
(2) Aceştia sunt înregistraţi automat la CTDR pe durata prestării serviciilor respective, în
baza documentelor prevăzute la art. 512, înaintate de prestator.
(3) Exerciţiul activităţilor de tehnician dentar, în aceste situaţii, se face în concordanţă cu
celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru tehnicienii dentari cetăţeni români,
membri ai CTDR.
Art. 510
Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României,
persoanele prevăzute la art. 509 alin.(1) se supun dispoziţiilor cu caracter profesional,
regulamentar ori administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia şi utilizarea
titlurilor, dispoziţiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct şi specific
protecţia şi securitatea beneficiarilor serviciilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute
de lege pentru tehnicienii dentari cetăţeni români, membri ai CTDR.
Art. 511
Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României de către
tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru care sunt stabiliţi şi exercită în mod legal
profesia într-un stat membru, se face cu titlul profesional prevăzut de lege pentru calificarea
profesională însuşită.
Art. 512
(1) Solicitările tehnicienilor dentari cetăţeni ai unui stat membru stabiliţi într-un stat membru,
privind prestarea temporară sau ocazională de servicii în România, se soluţionează de către
CTDR.
(2) În cazul în care, solicitantul este la prima prestare temporară sau ocazională de servicii în
România sau în cazul în care în situaţia acestuia intervin schimbări materiale atestate de
documente, acesta va înainta CTDR:
a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace
de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul
beneficiază în statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetăţenie;
c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în
România;
d) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că
titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori
condamnări penale;
e) diplomele, certificatele sau alte titluri de tehnician dentar prevăzute de lege ori de normele
UE pentru prestarea activităţilor în cauză;
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f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d).
g) atestare care să certifice că titularul este stabilit legal într-un stat membru pentru a exercita
activităţile în cauză.
(3) Declaraţia prevăzută la alin.(2). lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele de
comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă solicitantul intenţionează să furnizeze, de
manieră temporară sau ocazională, în cursul anului respectiv, servicii în România.
(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la alin.(2), lit. a) este obligatorie şi permite accesul
tehnicianului dentar solicitant la prestarea de servicii pe întreg teritoriul României.
Art. 513
(1) Pentru prima prestare de servicii, CTDR poate efectua o verificare a calificărilor
profesionale ale prestatorului.
(2) Verificarea prealabilă este posibilă numai în vederea evitării daunelor grave care pot fi
aduse sănătăţii pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a tehncianului dentar
prestator şi cu condiţia să nu depăşească ceea ce este necesar în acest scop.
(3) În termen de cel mult o lună de la data primirii declaraţiei şi a documentelor anexate la
aceasta, CTDR informează tehnicianul dentar prestator cu privire la:
a) decizia de a nu verifica calificările acestuia sau
b) după verificarea calificărilor profesionale, să solicite tehnicianului dentar prestator să
promoveze o probă de aptitudini sau să îl informeze cu privire la decizia de a-i permite să
presteze serviciile respective.
(4) În cazul întâmpinării unor dificultăţi care ar putea conduce la o întârziere, CTDR
informează tehnicianul dentar prestator, înainte de sfârşitul primei luni de la data primirii
declaraţiei şi a documentelor anexate la aceasta, cu privire la motivele întârzierii, precum şi
termenul limită pentru a ajunge la o decizie. Dificultăţile se soluţionează în termen de o lună
de la notificare şi decizia se finalizează în termen de două luni de la apariţia dificultăţii.
(5) În cazul unei diferenţe importante între calificările profesionale ale tehnicianului dentar
prestator şi formarea impusă în România pentru prestarea serviciilor în cauză, în măsura în
care această diferenţă este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea sau siguranţa
publică şi nu poate fi compensată de experienţa profesională a tehnicianului dentar prestator
de servicii ori de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot
parcursul exercitării profesiei, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant,
CTDR oferă tehnicianului dentar prestator de servicii respectiv posibilitatea de a demonstra,
printr-o probă de aptitudini, astfel cum este menţionat la alin. (3) lit. b), că a dobândit
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care îi lipseau.
(6) CTDR decide, în urma susţinerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de
furnizare a serviciului de către tehnicianul dentar prestator.
(7) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate
în conformitate cu prevederile alin. (5).
(8) În lipsa unei decizii din partea CTDR, în termenele stabilite la alin.(3) şi (4), serviciile în
cauză pot fi prestate.
Art. 514
CTDR informează semestrial Ministerul Sănătăţii cu privire la numărul tehnicienilor dentari
cetăţeni ai unui stat membru stabiliţi într-un stat membru, care prestează temporar sau
ocazional de servicii în România.
Art. 515
(1) În caz de prestare temporară a serviciilor în România, tehnicienii dentari cetăţeni ai unui
stat membru, stabiliţi într-un stat membru, sunt exceptaţi de la procedura de acreditare
prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate.
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(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) au obligaţia de a informa în prealabil CTDR asupra
serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în
termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.
Art. 516
Autorităţile competente române retrag, după caz, temporar sau definitiv, dovezile prin care
autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit
suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale,
eliberate tehnicienilor dentari care întrunesc condiţiile prevăzute la art.480 alin. (2), lit. a), c)
şi e), precum şi tehnicienilor dentari stabiliţi în România care întrunesc condiţiile prevăzute la
art. 479 alin.(2), lit.b), d) f) şi g), în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile prevăzute de
lege cu suspendarea sau interdicţia exercitării profesiei.
Art. 517
(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita
autorităţilor competente din statul membru de stabilire al tehnicianului dentar solicitant
informaţii pertinente cu privire la legalitatea condiţiei de stabilire, buna conduită profesională
a acestuia, precum şi la absenţa sancţiunilor disciplinare sau penale aplicate în legătură cu
exercitarea profesiei.
(2) La solicitarea statului membru gazdă, autorităţile competente române transmit
informaţiile solicitate cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor transmise.
(3) Autorităţile competente asigură schimbul necesar de informaţii pentru ca plângerea
beneficiarului împotriva prestatorului de servicii în regim temporar sau ocazional să fie corect
soluţionată. În această situaţie, beneficiarul este informat asupra cursului demersului său.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii comune cu privire la dreptul de stabilire şi libera prestare de servicii
Art. 518
Tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru care, în timpul exercitării profesiei în
România, încalcă dispoziţiile legale şi regulamentele profesiei răspund potrivit legii.
Art. 519
(1) Tehnicienii dentari ai unui stat membru, care exercită profesia în România, au dreptul de a
ataşa la titlul profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, titlul legal de formare
obţinut în statul membru de origine ori de provenienţă, în limba statului emitent şi, eventual,
abrevierea acestui titlu. Titlul de formare este însoţit de numele şi locul instituţiei sau ale
organismului emitent.
(2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire complementară
neînsuşită de beneficiar, acesta va utiliza în exerciţiul profesiei forma corespunzătoare a
titlului, indicată de autorităţile competente române.
Art. 520
(1) Tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi şi care exercită profesia în
România, au obligaţia de a se informa la autorităţile competente și de a cunoaște legislaţia din
domeniul sănătăţii, domeniul securităţii sociale, precum şi Codul de deontologie al
tehnicianului dentar.
(2) Tehnicienii dentari cetățeni ai unui stat membru, care exercită profesia ca urmare a
recunoaşterii calificării profesionale de către autorităţile competente române, trebuie să
posede cunoştinţele lingvistice necesare desfăşurării activităţilor profesionale în România.
(3) CTDR este autoritatea competentă să verifice cunoştinţele lingvistice necesare
desfăşurării activităţii profesionale în România.
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Art. 521
(1) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la cunoaşterea limbii române ca limbă
oficială în România.
(2) În aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CTDR ţine cont de durata activităţii care urmează a
fi desfăşurată. Dovada cunoştinţelor lingvistice se poate face cu un certificat de competenţă
lingvistică.
Art. 522
Deciziile CTDR cu privire la verificarea cunoştinţelor lingvistice pot fi atacate de tehnicianul
dentar în cauză la instanţa de contencios administrativ.
Art. 523
(1) Autorităţile competente române colaborează îndeaproape cu autorităţile competente ale
statelor membre, asigurând confidenţialitatea informaţiilor transmise.
(2) Schimbul de informaţii privind sancţiunile disciplinare sau penale aplicate în caz de fapte
grave şi precise, susceptibile de a avea consecinţe asupra activităţilor de technician dentar, se
face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
şi a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 524
Schimbul de informaţii în temeiul art. 516 și 523 dintre autorităţile competente române şi
autorităţile competente ale celorlalte state membre se efectuează prin intermediul IMI.
SECŢIUNEA a 4-a
Mecanismul de alertă
Art. 525
CTDR informează autorităţile competente din toate celelalte state membre cu privire la
tehnicienii dentari cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele
judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi
cu caracter temporar, activităţile profesionale.
Art. 526
CTDR transmite informaţiile menţionate la art. 525 prin alertă în cadrul IMI, cel târziu în
termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în
parte, a exercitării unei activităţi profesionale de către profesionistul în cauză. Aceste
informaţii se limitează la:
a) identitatea tehnicianului dentar în cauză, numele, prenumele şi data naşterii;
b) calificarea cu care acesta exercită profesia;
c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind
restrângerea sau interdicţia;
d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei;
e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia.
Art. 527
Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanţei, CTDR informează
autorităţile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre
identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea calificărilor în temeiul prezentelor
prevederi şi în cazul cărora instanţele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de
titluri falsificate de calificare profesională.
Art. 528
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prevăzut de
prezentul titlu se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind
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prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 529
Atunci când expiră o interdicţie sau o restricţie prevăzută la prezentul titlu, CTDR informează
fără întârziere autorităţile competente din celelalte state membre, menţionând data expirării şi
orice altă schimbare ulterioară respectivei date.
Art. 530
Tehnicienii dentari pentru care CTDR transmite alerte celorlalte state membre sunt informaţi
în scris cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanşarea şi derularea procedurii de
alertă.
Art. 531
(1) Tehnicienii dentari pentru care CTDR transmite alerte celorlalte state membre au
posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea mecanismului de alertă la instanţa de
contencios administrativ competentă, potrivit legii sau pot solicita CTDR rectificarea unei
astfel de decizii.
(2) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedeşte a fi neîntemeiată,
fizioterapeutul în cauză poate obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta,
în condiţiile legii.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), decizia privind alerta poate conţine precizarea că face
obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionist.
Art. 532
Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază
în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei sau
restricţiei de a desfăşura, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter
tempoar, activităţile profesionale.
Cap. VII Răspunderea juridică a tehnicianului dentar
Art. 533
Răspunderea juridică a tehnicianului dentar poate fi:
a) răspunderea penală, care se angajează potrivit legii;
b) răspunderea civilă, care se angajează potrivit legii;
c) răspunderea administrativă, care se angajează potrivit legii;
d) răspunderea disciplinară, care se angajează potrivit prezentului titlu.
Art. 534
Tehnicianul dentar răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare
din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al tehnicianului dentar, a regulilor
de bună practică profesională, a Statutului CTDR, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii
adoptate de organele de conducere ale CTDR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în
legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi
prestigiul profesiei sau ale CTDR.
Art. 535
Anchetarea abaterii disciplinare este de competenţa CTDR.
Art. 536
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(1) Plângerea împotriva unui tehnician dentar se adresează Biroului executiv al CTDR si se
depune la secretariatul sediului central al CTDR din Bucuresti.
(2) Biroul executiv al Consiliului naţional dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia
de disciplină.
(3) În situaţia respingerii plângerii, persoana care a făcut plângerea poate depune contestaţie
care se soluţionează de către Biroul executiv al Consiliului naţional.
(4) Plângerile împotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel teritorial sau
naţional se înaintează Comisiei superioare de disciplină.
Art. 537
(1) În cadrul Consiliului national al CTDR se organizeaza si funcţionează comisia de
disciplină, independentă de conducerea executiva a organizatiei, respectiv Biroul executiv,
care judecă în primă instanţă şi în complet de 5 membri abaterile disciplinare săvârşite de
tehnicianul dentar.
(2) Comisia de disciplină care judecă în primă instanţă trebuie să se pronunţe în termen de 3
luni de la depunerea plângerii.
(3) In cadrul Consiliului national al CTDR se organizează şi funcţionează Comisia
superioară de disciplină, independentă de conducerea executiva a colegiului, respectiv
Biroul executiv, care judecă în complete de 5 membri:
a) ca instanţă de fond, abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere de la nivel
teritorial sau naţional ;
b) în contestaţie, împotriva deciziilor comisiei de disciplină .
(4) Unul dintre membrii comisiei de disciplina, respectiv ai comisiei superioare de disciplina
este desemnat de Ministerul Sănătăţii.
(5) Procedura judecării abaterilor disciplinare este prevăzută în Statutul CTDR.
(6) Regulamentele Comisiei de disciplina si Comisiei superioare de disciplina sunt aprobate
de catre Consiliul national al CTDR si avizate de catre reprezentantul Ministerului Sanatatii,
membru al Consiliului national al CTDR.
Art. 538
Nici o sancţiune disciplinară nu poate fi adoptată fără ca tehnicianul dentar în cauză să fi fost
audiat sau convocat.
Art. 539
(1) Membrii comisiei de disciplină şi membrii Comisiei superioare de disciplină sunt aleşi
de catre Consiliul naţional, cu excepţia reprezentanților Ministerului Sănătăţii.
(2) Membrii comisiilor de disciplină sunt aleşi din rândul tehnicienilor dentari cu o experienţă
profesionala de peste 10 ani şi care nu au avut abateri disciplinare.
(3) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în
cadrul Consiliului national, precum si a Biroului executiv al acestuia.
(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 4 ani.
(5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie sau
pierderea calităţii de membru activ al CTDR ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul
membrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii.
Art. 540
(1) Membrii comisiilor de disciplină se aleg nominal, prin vot secret şi pe baza candidaturilor
depuse.
(2) Membrii comisiilor de disciplină îşi vor alege un preşedinte care conduce activitatea
comisiilor.
(3) Preşedintele comisiei de disciplină prezintă Consiliului national raportul anual al
activităţii comisiei de disciplină.
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Art. 541
(1) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) amendă de la 500 lei la 5.000 lei. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea
de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Sumele provenite din plata
amenzilor se fac venit la bugetul CTDR;
d) suspendarea calitatii de membru al CTDR pe o perioadă de la o lună la un an;
e) retragerea calităţii de membru al CTDR.
(2) Retragerea calităţii de membru al CTDR operează de drept pe durata stabilită prin
hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei.
(3) La sancţiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui
sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau alte forme de pregătire profesională.
Art. 542
(1) Decizia pronunţată se comunică persoanei sancţionate şi Biroului executiv al CTDR.
(2) Deciziile privind aplicarea sancţiunilor prin care se dispune suspendarea sau interzicerea
exercitării profesiei se comunică şi Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, angajatorului, daca e
cazul.
(3) Persoana fizică sau juridică care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea
cauzei de către comisia de disciplină.
(4) În termen de 30 zile de la comunicare, persoana sancţionată, persoana care a făcut
sesizarea, Ministerul Sănătăţii, preşedintele Consiliului teritorial al CTDR sau preşedintele
CTDR poate contesta decizia pronunţată de comisia de disciplină .
(5) Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei superioare de disciplină, în termen de 30 zile
de la comunicare, persoana sancţionată poate formula o acţiune în anulare la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii.
Art. 543 (1) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 6 luni de la data
săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.
(2) Sancţiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. a)-c) se radiază în termen de 6 luni de la data
executării lor, prespectiv cea prevăzută la art.541 alin.(1) lit. d), în termen de un an de la data
expirării perioadei de interdicţie.
(3) În cazul aplicării sancţiunii disciplinare de retragere a calităţii de membru CTDR,
tehnicianul dentar pot face o nouă cerere de redobândire a calităţii de membru după expirarea
perioadei stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă de interdicţie a exercitării profesiei
sau după 1 an de la data aplicării sancţiunii de către comisiile de disciplină. Redobândirea
calităţii de membru al CTDR se face în condiţiile prezentei legi.
(4) În situaţia în care, prin decizia comisiei de disciplină, au fost dispuse şi măsuri obligatorii
pentru efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau alte forme de pregătire profesională,
radierea sancţiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii la îndeplinire a măsurii
dispuse de comisia de disciplină.
(5) Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o
circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancţiuni.
(6) Sancţiunile disciplinare se consemneaza în Registrul National al Profesionistilor din
Sistemul de Sănătate, precum si in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romţnia,
administrat de catre Biroul executiv al Consiliului Naţional, publicat pe site-ul organizatiei.
Cap. VII Organizarea şi funcţionarea Colegiului tehnicienilor dentari din România
SECŢIUNEA 1
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Dispoziţii generale
Art. 544
(1) CTDR se infiinteaza, se organizează şi funcţionează ca organism profesional, cu
personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial,
cu responsabilităţi delegate de Ministerul Sănătăţii, având ca obiect de activitate controlul şi
supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar, ca profesie liberala de practică publică
autorizata.
(2) CTDR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi
jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în
condiţiile legii.
(3) CTDR cuprinde toţi tehnicienii dentari care exercită profesia în condiţiile prezentului
titlu.
(4) CTDR are sediul central în municipiul Bucureşti.
(5) Patrimoniul CTDR se constituie din bunuri mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile Colegiului tehnicienilor dentari din România
Art. 545
(1) CTDR are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea
profesiei de technician dentar din România, indiferent de forma de exercitare a profesiei;
b) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiei pe teritoriul României;
c) atestă titlurile de calificare de tehnician dentar obţinute în România şi emite documentele
necesare recunoaşterii profesionale într-un stat membru;
d) elaborează şi, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în
conformitate cu reglementările UE;
e) recunoaşte calificările profesionale de tehnician dentar dobândite într-un stat membru;
f) autorizează exercitarea temporară şi ocazională a profesiilor tehnician dentar pentru
cetăţeni ai statelor terţe în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă,
convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;
g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor
privind profesiile de tehnician dentar şi asigură aplicarea acestora;
h) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi emite certificatul de
status profesional curent. Metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status
profesional curent se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al CTDR şi se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
i) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi,
apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a tehnician dentar în exercitarea
profesiei;
j) soluţionează cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere, respectiv Biroul
executiv al Consiliului national al CTDR
k) avizeaza formele in care isi exercita profesia tehnicienii dentari, emite autorizatie de
functionare pentru laboratorul de tehnica dentara in care se desfasoara activitatea formei
de exercitare a profesiei si tine evidenta atat a formelor de exercitare a profesiei, cat si
evidenta laboratoarelor, pentru fiecare forma de exercitare a profesiei, pe care le inscrie in
Registrul National al Profesionistilor din Sistemul de Sanatate, precum si in Registrului unic
al tehnicienilor dentari.
l) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de tehnica dentara, pe
care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
m) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de tehnica
dentara;
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n) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri profesionale şi de practica pe care le
propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
o) elaborează proiectele Statutului și Regulamentuluide organizare şi funcţionare ale
CTDR, precum şi Codul de etică şi deontologie al profesiei;
p) înregistrează membrii în secţiunea dedicata din cadrul Registrului Naţional al
Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, pe care îl actualizează permanent;
r) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la
regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
q) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor
state în vederea exercitării profesiei de către tehnicienii dentari;
ş) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific din domeniul sanitar şi cu
organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei
t) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi
examenelor pentru tehnicienii dentari, desemnează reprezentanţi în comisiile pentru
concursuri şi examene şi elaborează subiectele;
ț) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în calitate de
salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere
civilă pentru tehnicienii dentari;
u) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii, la stabilirea
numărului de locuri pentru învăţământul superior de tehnica dentara, precum si a curiculei
scolare, dupa caz;
v) creditează cursuri, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege şi stabileşte
numărul minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.
w) asigură informarea privind legislaţia din domeniul profesiei;
x) organizează examenul de grad principal pentru tehnicienii dentari şi emite certificatele de
grad principal candidaţilor care au promovat acest examen.
(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal se elaborează de
către CTDR şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) Certificatele de grad principal emise de CTDR conferă titularului aceleaşi drepturi şi
obligaţii ca şi certificatele de grad principal emise de Ministerul Sănătăţii candidaţilor care au
promovat examenul de grad principal organizat în sesiunile anterioare intrării în vigoare a
prezentului titlu.
Art. 546
CTDR, prin structurile naţionale, colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul
Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la realizarea următoarelor activităţi:
a) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a tehnicienilor dentari din România;
b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii serviciilor
conexe actului medical prestat;
c) iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de
competenţă profesională a membrilor săi;
d) elaborarea criteriilor de avizare/autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara, precum si
elaborarea standardelor de dotare a acestora;
e) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale, bazate
exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;
f) elaborarea normelor cu privire la inregistrarea profesionistilor, precum si a tuturor
formelor de exercitare a profesiei in Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de
Sănătate, precum si in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania;
h) avizarea înfiinţării formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar indiferent de
forma lor juridică;
i) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei şi a tematicilor
de concursuri, examene, de acordarea de competenţe şi de grade profesionale pentru
tehnicienii dentari;
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j) susţinerea activităţii şi dezvoltării cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări
ştiinţifice în domeniul tehnicii dentare.
k) avizarea furnizorilor de educaţie profesională continuă a tehnicienilor dentari.
Art. 547
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul titlu, CTDR are dreptul de a formula acţiune
în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi.
SECŢIUNEA a 3-a
Membrii CTDR
Art. 548
(1) În vederea exercitării profesiei, tehnicienii dentari, prevăzuţi la art.482, alin.(2), stabiliţi în
România, au obligaţia să se înscrie în CTDR.
(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al CTDR, care se
eliberează la înscrierea în organizaţia profesională.
(3) Înscrierea se face pe raza judetului sau a unitatii administrativ teritoriale în care urmează
să îşi desfăşoare activitatea.
(4) Pot deveni, la cerere, membri ai CTDR şi tehnicienii dentari cetăţeni ai unui stat membru,
stabiliţi într-un stat membru şi care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în
România, cu respectarea prevederilor alin. (3).
Art. 549
(1) La cerere, membrii CTDR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani
exercitarea profesiei de tehnician dentar pot solicita suspendarea calităţii de membru pe
durata respectivă.
(2) Pe durata suspendării, la cerere, a calităţii de membru al CTDR se suspendă de drept toate
obligaţiile şi drepturile prevăzute de prezentul titlu.
Art. 550
Calitatea de membru al CTDR o pot păstra, la cerere, şi tehnicienii dentari pensionari.
SECŢIUNEA a 4-a
Drepturile şi obligaţiile membrilor
Art. 551
Membrii CTDR au următoarele drepturi:
a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale CTDR în condiţiile prezentului
titlu;
b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea şi funcţionarea CTDR ;
c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale CTDR, naţionale sau
teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate in termen de 30 zile de la solicitare;
d) de a participa la acţiunile organizate de CTDR şi de a fi informaţi despre desfăşurarea
acestora;
e) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie profesionala
continuă pentru tehnicienii dentari;
f) de a contesta sancţiunile primite, în termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform
prevederilor prezentului titlu;
g) dreptul sa participe in calitate de invitati la sedintele organelor de conducere
h) dreptul persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în
structurile CTDR de a-şi rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile
respective;
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i) de a li se acorda, de către Consiliul naţional, pentru merite deosebite, recompense, diplome
de onoare şi de excelenţă, la propunerea Biroului executiv al CTDR, precum şi calitatea de
membru de onoare;
j) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu medicul
dentist, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta;
k) sa realizeze venituri din serviciile prestate in baza contractului cu furnizorii de servicii
medicale sau cu casele de asigurari sociale de sanatate si/sau casele de asigurari private de
sanatate;
l) sa introduca in contractul incheiat cu medicul dentist clauze privind conditiile si termenul
de executie a dispozitivelor medicale unicat la comanda;
m) dreptul de avea salariaţi sau colaboratori, în condiţiile legii;
n) de a purta însemnele CTDR.
Art. 552
(1) Membrii CTDR au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi legislaţia în
domeniul profesiei;
b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului, Regulamentului de organizare și
funcționare ale CTDR, ale Codului de etică şi deontologie al profesiei, celelalte regulamente
ale profesiei şi hotărârile organelor de conducere ale CTDR;
c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei și a funcției elective;
d) să nu aducă prejudicii reputaţiei CTDR şi prestigiului profesiei
e) să participe la sedintele structurilor organizatiei din care fac parte;
f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale tehnicienilor dentari
g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale CTDR;
h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai CTDR;
i) să achite, în termenul stabilit, cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al CTDR ;
j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în
organele de conducere ale CTDR;
k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire
profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;
l) sa colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune solutii protetice in acord cu
interesul pacientului;
m) 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, in conformitate cu comanda primita, semnata si parafata, si sa
elibereze un certificat de conformitate;
n) sa achite, in termenul stabilit de CTDR, cotizația lunara datorata in calitate de membru al
CTDR;
o) pentru exercitarea profesiei si pentru a face parte din organele de conducere ale CTDR, sa
detina avizul de libera practica, eliberat de CTDR in conformitate cu reglementarile interne si
sa fie inscris ca membru activ in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania,
respectiv in Registrul Profesionistilor din Sistemul de Sanatate;
p) sa se informeze permanent cu privire la normele proprii ale CTDR, la hotararile organelor
de conducere si la statusul profesional, publicate pe pagina oficiala de internet a CTDR.
Art. 553
Tehnicienilor dentari care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul
naţional li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de
credite respectiv, urmand ca acest aspect sa fie consemnat in Registrul unic al tehnicienilor
dentari, respectiv in Registrul Profesionistilor din Sistemul de Sanatate.
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SECŢIUNEA a 5-a
Organizarea la nivel teritorial şi naţional
Art. 554
CTDR este organizat la nivel naţional şi teritorial, respectiv al municipiului Bucureşti.
Paragraful 1
Organizarea la nivel teritorial
Art. 555
Organele de conducere ale CTDR la nivel teritorial sunt:
a) Adunarea generala a colegiului teritorial;
b) Consiliul colegiului teritorial;
c) Presşdintele colegiului territorial;
Art. 556
(1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial, respectiv la nivelul Colegiului municipiului
Bucureşti, se constituie Adunarea generală teritorială formată din toţi tehnicienii dentari
activi care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(2) Adunarea generală teritorială va alege din randurile membrilor activi:
reprezentanții pentru Adunarea generala nationala și membrii Consiliul colegiului
teritorial.
(3) În cazul judetelor cu peste 250 de membri activi Adunarea generală teritorială va
alege inca un membru in Consiliul naţional al CTDR.
Art. 557
(1) Consiliul colegiului teritorial al CTDR are un număr de 5 membri iar Consiliul
municipiului Bucuresti este format din 7 membri.
(2) Alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv al consiliului municipiului
Bucureşti, prevăzuți la alin.(1), se face de către Adunarea generală teritorială, respectiv a
municipiului Bucureşti, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum
două treimi din numărul total al membrilor activi înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor
dentari din România.
Art. 558
(1) Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală naţională a CTDR se face prin vot
secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 20 membri
activi înscrişi în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România.
(2) Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al delegaţilor.
(3) În mod exceptional, în situaţia judeţelor care au sub 20 membri, acestia vor delega un
reprezentant in Adunarea generală naţională si un reprezentant in Consiliul naţional al CTDR.
Cele două calităţinu se exclud.
Art. 559
În cazul în care se constată lipsa cvorumului la adunările generale teritoriale se convoacă o
nouă adunare generală în termen de două săptămâni, ale cărei decizii vor fi adoptate cu
majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor.
Art. 560
(1) Consiliului colegiului teritorial al CTDR va alege dintre membrii săi, prin vot secret, cu
majoritate simpla, preşedintele, vicepreşedintele şi un secretar.
(2) Consiliul colegiului municipiului Bucuresti va alege dintre membrii sai, prin vot secret, cu
majoritate simpla presedintele, 2 vicepresedinti si un secretar.
21

(3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ai consiliilor prevăzute la alin.(1) si (2)
sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un partid, sindicat, patronat
sau alte organizatii profesionale.
(4) Atributiile organelor de conducere teritoriale, precum si rapoartele ierahice se stabilesc
prin Statutul CTDR.
(5) Sediul Consiliului colegiului teritorial este în oraşul de reşedinţă a judeţului cu numarul
cel mai mare de membri, respectiv în municipiul Bucureşti, pentru Consiliul colegiului
municipiului Bucureşti
(6) In judetele cu un numar mai mic de 20 membri activi nu se pot constitui colegii teritoriale
si vor fi arondate judetului invecinat, cu cel mai mare numar de membri.
Art. 561
Organele de conducere ale CTDR la nivel naţional sunt:
a. Adunarea generala nationala
b. Consiliul national
c. Biroul executiv al Consiliului national
Art. 562
(1) Adunarea generală a CTDR este constituită din reprezentanţi aleşi de adunarile generale
ale colegiilor teritoriale, conform normei de reprezentare de un delegat la 20 membri activi,
precum si din reprezentantii județelor cu mai putin de 20 membri (1 reprezentant/judeţ).
Aceasta se întruneşte anual, in sesiuni ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generală a CTDR adoptă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
total al membrilor săi, Codul de etică și deontologie precum și proiectele de Statut și
Regulament de organizare şi funcţionare ale CTDR, pe care le supune spre aprobare
Ministerului Sanatatii.
(3) Adunarea generala nationala stabileste cuantumul cotizatiei lunare datorate de catre
membri, aproba situatiile financiare ale CTDR, precum si descarcarea de gestiune.
(4) În cazul în care se constată lipsa cvorumului la Adunarea generala nationala se convoacă
o nouă adunare generală în termen de două săptămâni, ale cărei decizii vor fi adoptate cu
majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor.
Art. 563
(1) Consiliul naţional este alcătuit din:
a. preşedinţii fiecarui Consiliu al colegiului teritorial, respectiv al Consiliului
colegiului municipiului Bucureşti;
b. reprezentantii județelor cu un numar mai mic de 20 de membri;
c. câte un reprezentant din județele cu peste 250 membri;
d. reprezentantul Ministerului Sanatatii.
(2) Consiliul naţional este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul
membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.
(3) Consiliul naţional se întruneşte în sesiuni ordinare trimestriale şi extraordinare cand
situatia o impune.
(4) Atributiile si competentele Consiliului national vor fi stabilite prin Statutul CTDR.
Art. 564
Activitatea CTDR este coordonată, între sesiunile Consiliului naţional, de Biroul executiv al
Consiliului national.
Art. 565
(1) Biroul executiv al Consiliului naţional al CTDR asigură activitatea permanentă a acestuia,
conform dispoziţiilor prezentului titlu.
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(2) Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un
secretar naţional si un trezorier aleşi prin vot secret de membrii Consiliului naţional din
rândul acestora.
(3) Atributiile si competentele Biroului executiv al Consiliului national vor fi stabilite
prin Statutul CTDR.
Art. 566
Biroul executiv al CTDR, precum şi organele de conducere teritoriale, respectiv a
municipiului Bucureşti se subordonează din punct de vedere ierarhic Consiliului naţional al
CTDR.
Art. 567
(1) Hotărârile Adunarii generale nationale, ale Consiliului naţional al CTDR si ale Biroului
executiv, adoptate în conformitate cu dispoziţiile legale, sunt obligatorii atât pentru membrii,
cât şi pentru membrii Biroului executiv al CTDR, precum şi pentru toate organele de
conducere ale CTDR.
(2) Membrii CTDR care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate
responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea motivata
a Biroului executiv, in urma unei anchete, vor fi suspendaţi din funcţie de Consiliul naţional
al CTDR.
(3) Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor, precum şi procedura de suplinire a
funcţiei de conducere rămasă vacantă se stabilesc prin Statutul CTDR.
Art. 568
(1) Pe durata mandatului, persoanele care deţin functii de conducere in cadrul CTDR
vor încheia fie contract de munca, fie contract de mandat, conform functiei detinute si a
dispozitiilor legale.
(2) Atributiile tuturor functiilor de conducere se stabilesc prin Statutul CTDR.
(3) Exercitarea functiei se face doar in limitele atributiilor si competentelor, cu respectarea
relatiilor ierahice.
Art. 569
(1) Membrii organelor de conducere ale CTDR la nivel national si teritorial se aleg pe
perioada unui mandat de 5 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
(2) Alegerile se organizează în maximum 6 luni de la data expirării mandatului organelor de
conducere în funcţie, potrivit Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al CTDR
şi aprobat de Consiliul naţional.
(2) În cazul vacantării funcţiei alese prin demisie sau incapacitatea exercitării acesteia, se vor
organiza alegeri pentru funcţia respectivă în termen de 90 de zile, cu respectarea prevederilor
prezentei legi.
(3) La nivelul Consiliului naţional al CTDR funcţionează departamente, compartimente,
comisii de specialitate: Comisia naţională de educaţie profesională continuă, Comisia
naţională de etică şi deontologie, Comisia naţională de control financiar, Comisiile de
disciplina, precum şi alte comisii, aprobate prin hotărâre a Consiliului naţional.
(4) Atribuţiile departamentelor, compartimentelor sunt stabilite prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare a CTDR, acestea fiind subordonate Biroului executiv al
Consiliului national.
Art. 570
Veniturile CTDR se constituie din următoarele surse, obţinute în condiţiile legii:
a) taxe de înscriere
b) taxe de avizare/ autorizare a formelor de exercitare a profesiei si autorizare a laboratoarelor
de tehnica dentara
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c) cotizaţii lunare ale membrilor;
d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;
e) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;
f) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din
organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie continuă;
g) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
h) drepturi editoriale, publicitate în publicaţiile editate de organizaţie;
i) alte surse.
Art. 571
CTDR are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. Patrimoniul poate fi
folosit în condiţiile legii şi în activităţi producătoare de venituri, înfiinţare de asociaţii,
fundaţii, unităţi de învăţământ.
Art. 572
(1) Neplata cotizaţiei datorate de membrii CTDR pe o perioadă de 1 an se sancţionează
cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate. În cazul întârzierii
plăţii cotizaţiei peste termenul de 1 an, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin
hotărâre a Consiliului naţional al OAMMR, conform prevederilor legale.
(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de Biroul executiv al Consiliului national si se
consemneaza in Registrul unic al tehnicienilor dentari, respectiv in Registrul Profesionistilor
din Sistemul de Sanatate.
Art. 573
(1) Ministerul Sănătăţii urmăreşte ca activitatea CTDR să se desfăşoare în condiţiile legii.
(2) Ministerul Sănătăţii numeşte reprezentanși în Consiliul naţional al CTDR și în
comisiile de disciplină.
(3) În cazul în care reprezentantul Ministerului Sănătăţii constată că nu sunt respectate
prevederile legale, acesta sesizează organele de conducere ale CTDR. În termen de 15 zile de
la efectuarea demersului, acestea adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în vigoare
şi informează Ministerul Sănătăţii în acest sens.
(4) În cazul nerespectării prevederilor alin.(3), Ministerul Sănătăţii se adresează instanţelor
judecătoreşti competente.
CAP. IX
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 574
(1) Practicarea profesiei de tehnician dentar de către o persoană care nu are această calitate
sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul titlu constituie infracţiune şi se
pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
(2) CTDR, prin oricare membru al Consiliului national, este în drept să exercite acţiunea
civilă pentru acordarea de daune morale în cazul lezării prestigiului sau intereselor
profesionale ale CTDR sau să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală sau autorităţile
competente pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care
întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de tehnician dentar sau care practică profesia în
mod nelegal.
Art. 575
Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere ale CTDR la nivel
naţional, teritorial, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară in termen de 60
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza unui regulament elaborat
elaborat de o comisie formată din:
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a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
b) 6 reprezentanti, tehnicieni dentari activi desemnati de catre OTDR, din judetele
cu cel mai mare numar de membri activi la data intrarii in vigoare a legii.
Art. 576
(1) CTDR isi exercita atributiile prevazute de prezenta lege, iar in termen de 60
zile de la alegerea organelor de conducere, OTDR va preda patrimoniul catre
CTDR.
(2) Predarea- preluarea activului si pasivului se va face pe baza unui protocol
incheiat in urma efectuarii unei expertize financiar-contabile.
(3) Colegiul Tehnicienilor Dentari din Romania, infiintat si organizat potrivit
prezentei legi va prelua drepturile si va fi tinut de obligatiile OTDR si se va
subroga in drepturile si obligatiile decurgand din raporturile acestora cu tertii,
inclusiv in litigiile in curs.
(4) Deţin de drept calitatea de membru al CTDR toţi tehnicienii dentari înscrişi in
evidentele Ordinului tehnicienilor dentari din Romania până la data intrării în
vigoare a prezentului titlu.
Art. 577
(1) CTDR funcţionează pe baza prevederilor prezentei legi şi pe baza reglementărilor
proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii.
(2) Statutul CTDR și Regulamentul de organizare si functionare al CTDR se aproba
prin ordin al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea I.
Art. 578
Prevederile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, precum si cu alte acte normative care prevad
dispozitii cu privire la prestarea serviciilor de tehnica dentara.
=======================================================================

Titlul X Sancţiuni
Art. 852
(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra unui
medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, asistent medical generalist,moaşă,
fizioterapeut, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui al personal din sistemul de
sănătate, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la alin.
(1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 6 ani.
(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1),
aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.
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Art. 853
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani şi interzicerea unor
drepturi, următoarele fapte:
a) exercitarea profesiei sub pseudonim;
b) furnizarea de servicii medicale în spaţii comerciale unde este vândută aparatura pe care
o prescriu sau pe care o utilizează.
Art. 854
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 4 ani şi interzicerea unor
drepturi, primirea de avantaje în natură sau în bani, sub orice formă, direct sau indirect, de
la societăţi comerciale, care produc şi/sau comercializează medicamente sau dispozitive
medicale care fac obiectul decontării prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Art. 855
Nu constituie infracţiune, prin excepţie de la prevederile art. 854:
a) avantajelor prevăzute în contracte, avizate de organismele profesionale, care au ca
obiect explicit și scop real activități de cercetare sau de evaluare științifică, realizate în
condiţiile legii;
b) avantajelor oferite, direct sau indirect, cu ocazia unor conferinţe de promovare sau cu
caracter exclusiv profesional și științific, în situaţia în care sunt prevăzute în contractul
încheiat între societate şi profesionist, iar organizarea conferinţei este avizată de
organismul profesional.

Titlul XI
Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate
Art. 856
În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) profesionişti-medici, farmacişti, medici dentişti, asistenţi medicali, asistenţi medicali
generalişti, moaşe, tehnicieni dentari, dieteticieni, fizioterapeuţi, biochimişti, biologi şi
chimişti ;
b) organisme profesionale-organismele profesionale ale profesiilor de medic, farmacist,
medic dentist, asistent medical, asistent medical generalist, moaşă, tehnician dentar,
dietetician, fizioterapeut, biochimişti, biologi şi chimişti.
Art. 857
(1) În scopul dezvoltării celor mai eficiente politici de resurse umane pentru asigurarea
stării de sănătate a populaţiei se înfiinteaza Registrul Naţional al Profesioniştilor din
Sistemul de Sănătate, denumit în continuare Registrul Naţional.
(2) Registrul Naţional este o platformă electronică în proprietatea Ministerului
Sănătăţii, având regimul juridic al unei baze de date, cu scopul de a furniza datele
necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate.
Art. 858
(1) Ministerul Sănătăţii, prin structura competentă din cadrul acestuia sau prin Institutul
Naţional de Sănătate Publică, coordonează Registrul Naţional, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, prin îndeplinirea
următoarelor atribuţii:
a) organizează datele care trebuie înregistrate;
b) asigură
asistenţă organismelor profesionale în
gestionarea Registrului
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Naţional;
c) acordă, la solicitarea unei autorităţi sau persoane autorizate, informaţii privind un
profesionist inclus în Registrul Naţional;
d) colaborează cu organismele profesionale pentru gestionarea eficientă a Registrului
Naţional.
(2) Metodologia de utilizare a Registrului Naţional se aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii, cu consultarea organismelor profesionale.
Art. 859
Registrul Naţional se compune din 8 părţi, corespunzătoare următoarelor profesii:
a) medic;
b) medic dentist;
c) farmacist;
d) asistent medical, asistent medical generalist şi moaşă;
e) tehnician dentar;
f) dietetician;
g) fizioterapeut;
h) biochimist, biolog şi chimist.
Art. 860
(1) Informaţiile privind profesioniştii, care trebuie colectate în Registrul Naţional sunt:
a) date de identificare personală;
b) informaţii privitoare la formarea profesională;
c) informaţii cu privire la locul de muncă;
d) informaţii privind autorizarea exercitării profesiei;
e) modalitatea de prestare a activităţii respectiv cu titlul permanent, temporar sau
ocazional;
f) restricţiile sau interdicţiile cu privire la desfăşurarea activităţilor profesionale.
g) informaţii privind statutul acestuia, dacă este activ sau nu.
Art. 861
(1) Organismele profesionale sunt obligate să înregistreze profesioniştii în Registrul
Naţional, după dobândirea calităţii de membru al organismului profesional
sau după depunerea
solicitărilor de prestare cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul
României.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organismele profesionale transferă în Registrul Naţional
toate informaţiile cuprinse în registrul unic de la nivelul fiecărui organism profesional, pe
care le actualizează, pentru a corespunde informaţiilor care trebuie înregistrate potrivit
prezentului titlu.
Art. 862
(1) Organismele profesionale desemnează persoanele care vor avea rolul de administratori
de date.
(2) Administratorii de date prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
a) înregistrează în Registrul Naţional membrii organismelor profesionale sau
profesioniştii care prestează serviciile cu titlul temporar sau ocazional;
b) operează modificări în datele înregistrate, în raport cu modificările apărute în situaţia
profesioniştilor;
d) validează înregistrările în Registrul Naţional;
(3) Profesioniştii care devin membri ai organismelor profesionale sau exercită cu caracter
temporar, după intrarea în vigoare a prezentei legi sunt înregistraţi în Registrul Naţional în
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termen de 2 zile de dobândirea calităţii de membru.
Art. 863
(1) Profesioniştii sunt obligaţi să transmită orice informaţie solicitată de
organismele profesionale, care urmează să fie incluse în Registrul Naţional.
(2) Organismele profesionale au dreptul să solicite şi să verifice informaţiile primite de la
profesionişti, în scopul obţinerii de informaţii pentru înscrierea în Registrul Naţional, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.
Art. 864
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii
adaugă Registrul Naţional în Sistemul de informare al pieţei interne (IMI), în temeiul art.
37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 865
Organismele profesionale sunt obligate ca în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi să înregistreze în Registrul Naţional, profesioniştii din
sistemul de sănătate, care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt membri ai
acestora.
Art. 866
Până la data la care Registrul Naţional începe să funcţioneze, rămân în vigoare registrele
gestionate de organismele profesionale, respectiv: Registrul unic al medicilor din
România, Registrul unic al medicilor dentişti din România, Registrul unic al farmaciştilor
din România, Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi
asistenţilor medicali din România, Registrul unic al tehnicienilor dentari din
România, Registrul unic al biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar.
Art. 867
Registrul Naţional se publică pe site-ul Ministerului Sănătatăţii, cu respectarea Legii
506/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.

Titlul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 868
Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
a) la anexa nr. 2 partea A, după pct. 69 se introduc două noi puncte, punctele 69' şi 69²,
cu următorul cuprins:
”69'
dietetician;
69²
fizioterapeut”;
b) la anexa nr. 3 Lista autorităţilor competente corespunzătoare fiecărei profesii
reglementate în România, punctul 15 de la litera A. Profesiile reglementate care necesită
cel puţin 3 ani de studii superioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„15. Colegiul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din România - biochimist în
sistemul sanitar; biolog în sistemul sanitar; chimist în sistemul sanitar;”
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c) la anexa nr. 3 partea A, după pct. 34 se introduc două noi puncte, punctele 34' şi 34², cu
următorul cuprins:
”34 ' Colegiul Dieteticienilor din România dietetician; 34² Colegiul Fizioterapeuţilor din
Românie- fizioterapeut”
d) la anexa nr. 8 partea A, după lit. g) se introduc două noi litere, literele h) şi i) cu
următorul cuprins:
”h) dietetician;
i) fizioterapeut”

Art. 869
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Titlul XII, Titlul XIII, Titlul XIV, Titlul XV din Legea 95/2006 privind reforma în
domenil sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 28 aprilie 2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum
şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 785 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 5 noiembrie 2015;
d) Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut,
precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 17 noiembrie
2016;
e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic
specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale
Americii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie
2012;
f) Lege nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor
în sistemul sanitar din România, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 836 din
25 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din
România., publicată în Monitorul Oficial al României nr. 267 din 20 aprilie 2007,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
============================//==================================

Linkul catre forma integrala a Proiectului de lege:

http://www.ms.ro/2017/12/06/lege-privind-exercitarea-profesiilor-insistemul-de-sanatate-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-2002004privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentruprofesiile-r/
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