ANUNT
CALENDAR ELECTORAL pentru AGN electiva 19 octombrie 2020
pentru alegerea membrilor Consiliului National al OTDR


28 august - 11 septembrie 2020 - perioada de depunere candidaturi pentru membri CN (titulari si
supleanti)



28 august - 11 septembrie 2020 - perioada de depunere candidaturi constituirea comisiei de numarare
voturi

•

15 septembrie 2020 - CEC emite Decizia cu lista candidaturilor depuse, admise si respinse (se va
publica pe site-ul www.otdr.ro).

•

16 septembrie 2020 - Depunere contestaţii impotriva candidaturilor, precum si cele impotriva
Deciziei CEC de respingere a candidaturii pentru alegerea membrilor Consiliului National al OTDR

•

18 septembrie 2020 – CEC solutioneaza contestatiile, emite Decizia prin care constata ramanerea
definitiva a candidaturilor pentru alegerea membrilor Consiliului National al OTDR (Decizia CEC se va
publica pe site-ul www.otdr.ro)

•

17 octombrie 2020 – Termen limita pentru primirea la sediul central al Buletinelor de vot

•

19 octombrie 2020 - Adunarea Generala Nationala electiva a OTDR - pentru alegerea membrilor CN

•

20 octombrie 2020 - afisarea pe site-ul www.otdr.ro a listei provizorii cu membrii CN alesi de AGN

•

21 octombrie 2020 - perioada de primire a contestatiilor privind alegerea membrilor CN

•

23 octombrie 2020 – CEC solutioneaza contestatiile privind alegerea membrilor CN, comunica deciziile
si valideaza alegerile si membrii titulari si supleanti CN (Decizia CEC se va publica pe site-ul
www.otdr.ro)

CONDITIILE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR PENTRU
FUNCTIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI NATIONAL
Au dreptul de a fi alesi ca membri titulari ai Consiliului National al OTDR tehnicienii dentari care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 Pentru reprezentantii judetelor:
 sunt tehnicieni dentari – membri activi in judetul pentru care candideaza la data depunerii
candidaturii, precum si in ultimii 3 ani (Cu aviz pe Certificatul de membru pe anul in curs, precum si in ultimii 3 ani)
Exceptie: inactivitate solicitata de membru (la cerere) si aprobata de OTDR (ex: Concediu medical, ingrijire copil, s.a);









nu au fost supusi unei sanctiuni disciplinare la data depunerii candidaturii;
sunt membri OTDR care, prin actiunile lor, nu au adus atingere legii, profesiei, imaginii si scopului
profesional ale OTDR;
sunt membri OTDR care nu se afla in incompatibilitate si/sau conflict de interese in intelesul
statutului sau al legii;
sunt membri OTDR care nu au si calitatea de medic dentist sau student la medicina dentara;
sunt membri OTDR care nu detin functii de conducere in alte organizatii/ asociatii profesionale/
sindicale si/ sau patronale de profil din Romania;
sunt membri OTDR care nu sunt asociati, administratori ori detin functii de conducere in societati
comerciale ce isi desfasoara activitatea in industria materialelor/aparatelor stomatologice;
nu sunt rude de gradul 1 sau sot/ sotie cu un alt candidat la CN.

 Pentru reprezentantii laboratoarelor private din Romania:
 sunt tehnicieni dentari – membri activi la data depunerii candidaturii, precum si in ultimii 3 ani (Cu
aviz pe Certificatul de membru pe anul in curs, precum si in ultimii 3 ani)

Exceptie: inactivitate solicitata de membru (la cerere) si aprobata de OTDR (ex: Concediu medical, ingrijire copil, s.a);









nu au fost supusi unei sanctiuni disciplinare la data depunerii candidaturii;
sunt membri OTDR care, prin actiunile lor, nu au adus atingere legii, profesiei, imaginii si scopului
profesional ale OTDR;
sunt membri OTDR care nu se afla in incompatibilitate si/sau conflict de interese in intelesul
statutului sau al legii;
sunt membri OTDR care nu au si calitatea de medic dentist sau student la medicina dentara;
sunt membri OTDR care nu detin functii de conducere in alte organizatii/ asociatii profesionale/
sindicale si/ sau patronale de profil din Romania;
sunt membri OTDR care nu sunt asociati, administratori ori detin functii de conducere in societati
comerciale ce isi desfasoara activitatea in industria materialelor/aparatelor stomatologice;
nu sunt rude de gradul 1 sau sot/ sotie cu un alt membru si / sau candidat la CN

Au dreptul de a fi alesi ca membri supleanti ai Consiliului National al OTDR tehnicienii dentari care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 sunt tehnicieni dentari – membri activi la data depunerii candidaturii, precum si in ultimii 3 ani (Cu
aviz pe Certificatul de membru pe anul in curs, precum si in ultimii 3 ani)

Exceptie: inactivitate solicitata de membru (la cerere) si aprobata de OTDR (ex: Concediu medical, ingrijire copil, s.a);









nu au fost supusi unei sanctiuni disciplinare la data depunerii candidaturii;
sunt membri OTDR care, prin actiunile lor, nu au adus atingere legii, profesiei, imaginii si scopului
profesional ale OTDR;
sunt membri OTDR care nu se afla in incompatibilitate si/sau conflict de interese in intelesul
statutului sau al legii;
sunt membri OTDR care nu au si calitatea de medic dentist sau student la medicina dentara;
sunt membri OTDR care nu detin functii de conducere in alte organizatii/ asociatii profesionale/
sindicale si/ sau patronale de profil din Romania;
sunt membri OTDR care nu sunt asociati, administratori ori detin functii de conducere in societati
comerciale ce isi desfasoara activitatea in industria materialelor/aparatelor stomatologice;
nu sunt rude de gradul 1 sau sot/ sotie cu un alt membru si / sau candidat la CN

DOSARUL PENTRU CANDIDATURA LA FUNCTIA
DE MEMBRU CN AL OTDR VA CUPRINDE:
a) solicitare de candidatura (scrisoare de intentie): nume, prenume, domiciliu, C.I./ B.I., CNP, locul de
munca, forma de exercitare a profesiei (independent/ angajat), date de contact (si obligatoriu o adresa
de e-mail personala si valida), locul pentru care candideaza, s.a;
b) declaratie pe proprie raspundere ca nu incalca prevederile Art. 9 si Art. 14 din Regulamentul electoral
2020 al OTDR pentru alegerea (membrilor) Consiliului National al OTDR si a (membrilor) Biroului
Executiv al Consiliului National al OTDR;
c) curriculum vitae;
d) functiile, pe care candidatul le detine in alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale
(daca este cazul);

Toate documentele vor fi transmise in atentia CEC in orginal, datate si semnate olograf de catre titular.

