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Consiliul National al OTDR - aprobat  

01.04.2011 

 

STATUT OTDR – completari/modificari 

 

Art.14(1) „Calitatea de membru se suspenda” 

c) in cazul neachitarii pentru o perioada mai mare 3 luni a cotizatiilor datorate ordinului 

pana la achitarea integrala a restantelor, inclusiv a penalitatilor aferente; 

Art. 14 (1) pct.c) se ABROGA 

 

Art. 14 (1) lit.d) „Calitatea de membru se suspenda”……. 

d) in cazul neavizarii anuale a certificatului de membru OTDR/a autorizatiei de 

exercitare a profesiei de tehnician dentar in termen de 3 luni de la data expirarii avizului 

anual anterior, suspendarea opereaza de la data expirarii avizului anual anterior si pana 

la data indeplinirii conditiei de avizare ;  

Art. 14(1) lit d) se modifica astfel: 

d) in cazul neavizarii anuale a certificatului de membru OTDR/a autorizatiei de 

exercitare a profesiei de tehnician dentar, dupa data expirarii avizului anual 

anterior, suspendarea poate fi aplicata de la data expirarii avizului anual anterior si 

pana la data indeplinirii conditiei de avizare; 

 

Art. 14 (2)  

In situatiile prevazute la alin 1 pct.c si pct.d, suspendarea opereaza prin indeplinirea 

termenelor in cauza, nefiind necesara o hotarare/decizie a CN sau a instantelor 

judecatoresti. 

Art.14(2) se modifica, astfel: 

(2) In situatiile prevazute la alin 1 pct.d, suspendarea opereaza prin indeplinirea 

termenelor in cauza, nefiind necesara o hotarare/decizie a CN sau a instantelor 

judecatoresti. 

 

Art.15 Calitatea de membru al Ordinului încetează se completeaza cu pct.d) 

Art.15 d) prin retragere 

 

Dupa Art.17, se adauga  

Art.17
1 

Avizarea anuala a certificatului de membru/autorizatiei de exercitare a profesiei de 

tehnician dentar este reglementata prin Regulamentul de avizare/autorizare 

intocmit de Biroul Executiv.  

 

Art. 23 (3): 

(3) Tehnicianul dentar  debutant poate exercita profesia numai in regim salarial fara a 

avea drept de punere pe piata a DMUC.  

Se modifica astfel: 
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Art.23 (3) Tehnicianul dentar  debutant poate exercita profesia atat in regim 

salarial, cat si in regim independent - ca persoana fizica autorizata (PFA) in 

colaborare cu cabinete/laboratoare de tehnica dentara, fara a avea drept de punere 

pe piata a DMUC. 

 

Art.32 (6)  

            (6) Neplata cotizatiei datorate Ordinului pentru o perioada de 3 luni, atrage 

suspendarea pana la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente – suspendare ce 

va fi evidentiata in RUTD. 

Art.32 (6) se ABROGA 

 

Art. 79 Pct.(2)  
(2) Profesia de tehnician dentar, ca profesie independenta, poate fi practicată: 

i.  in cabinete/laboratoare individuale de tehnica dentara;  

ii. in cabinete//laboratoare de tehnica dentara asociate, cabinete/laboratoare 

de tehnica dentara grupate; 

iii. in societati comerciale infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, 

cu modificarile ulterioare cu indeplinirea urmatoarelor conditii: 

                             a)      sa aiba in obiectul de activitate activitatea de tehnica dentara; 

                             b) asociatul/asociatii si/sau administratorul sau majoritatea 

administratorilor sau a membrilor consiliului de administratie sa fie tehnician dentar 

autorizat cu drept de punere pe piata a DMUC. 

se modifica si completeaza, astfel :             

Art.79 (2) Profesia de tehnician dentar poate fi practicată: 

i.  in cabinete/laboratoare individuale de tehnica dentara;  

ii. in cabinete//laboratoare de tehnica dentara asociate, 

cabinete/laboratoare de tehnica dentara grupate; 

iii. in societati comerciale infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, 

republicata, cu modificarile ulterioare cu indeplinirea urmatoarelor 

conditii: 

                             a)      sa aiba in obiectul de activitate activitatea de tehnica dentara; 

                             b) asociatul/asociatii si/sau administratorul sau majoritatea 

administratorilor sau a membrilor consiliului de administratie sa fie tehnician 

dentar autorizat cu drept de punere pe piata a DMUC. 

                   iv. ca persoana fizica autorizata (PFA) - care se inregistreaza astfel din 

punct de   vedere fiscal. 

 

Art.79 Pct (3)  

(3) Profesia de tehnician dentar poate fi practicata in regim salarial in cadrul formelor 

independente de exercitare a profesiei astfel cum sunt definite la alin. anterior sau în 

unităţile sanitare publice, în instituţiile de învăţământ sau cercetare cu profil de tehnică 

dentară acreditate si/sau atestate sau autorizate sa functioneze provizoriu sau in institutii 

sau organizatii de drept public sau de drept privat. 

se modifica astfel. 
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Art.79 (3) Profesia de tehnician dentar poate fi practicata si in regim salarial in 

cadrul formelor de exercitare a profesiei astfel cum sunt definite la alin. anterior sau 

în unităţile sanitare publice, în instituţiile de învăţământ sau cercetare cu profil de 

tehnică dentară acreditate si/sau atestate sau autorizate sa functioneze provizoriu 

sau in institutii sau organizatii de drept public sau de drept privat. 

 

Art.79 Pct (4)  

(4) Tehnicianul dentar debutant poate exercita profesia numai in regim salarial 

Art.79 Pct.(4) se modifica, astfel: 

(4) Tehnicianul dentar debutant poate exercita profesia atat in regim salarial, cat si 

in regim independent (ca PFA colaborator al cabinetelor/laboratoarelor de tehnica 

dentara), fara a avea drept de punere pe piata a DMUC.  

 

La Art.79, se adauga Pct.(5)  

Art.79 (5) Tehnicienii dentari colaboratori ai unui cabinet/laborator individual de 

tehnica dentara nu au clientela proprie, in sensul ca nu incheie contracte in nume 

propriu, ci in numele cabinetului/laboratorului individual de tehnica dentara al 

carui colaborator este si numai cu acordul titularului acestui cabinet/laborator si, de 

asemenea, nu au drept de punere pe piata in nume propriu a DMUC, ci doar in 

numele cabinetului/laboratorului individual de tehnica dentara, cu acordul 

titularului acestuia.  

 

Art. 80 (1)  

(1) În cabinetul/laboratorul individual de tehnica dentara isi exercita profesia 

tehnicianul dentar titular, care poate avea ca salariati tehnicieni dentari sau orice alta 

categorie de personal. 

se modifica, astfel: 

Art.80 (1) În cabinetul/laboratorul individual de tehnica dentara isi exercita 

profesia tehnicianul dentar titular – cu drept de punere pe piata a DMUC, care 

poate avea ca salariati si/sau colaboratori tehnicieni dentari sau orice alta categorie 

de personal. Tehnician dentar colaborator poate fi orice tehnician dentar care nu isi 

infiinteaza un cabinet/laborator individual de tehnica dentara sau o societatea 

comerciala cu obiect de activitate tehnica dentara si care se inregistreaza fiscal ca 

persoana fizica autorizata. 

 

 

Biroul Executiv al OTDR,  

 


