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CAPITOLUL I
Sectiunea I
REGLEMENTARI GENERALE
Art.1 Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania denumit in continuare Ordin, se organizeaza,
functioneaza si are personalitate juridica in baza Legii privind exercitarea profesiei de tehnician
dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Romania nr.96/2007 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 267 din 20 aprilie
2007, denumita in continuare Lege si a prezentului Statut.
Art.2 Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania este organizatia profesionala, cu personalitate
juridica de drept privat, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma,
independenta, non guvernamentala, apolitica si nonprofit a tehnicienilor dentari din Romania,
care isi exercita profesia de tehnician dentar.
Art.3 Ordinul reprezinta si apara, la nivel national si international, interesele profesiei de
tehnician dentar, interesele profesionale ale membrilor sai si actioneaza prin organele sale pentru
asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de tehnician dentar.
Art.4 Ordinul are sigiliu si sigla proprie aprobate de Consiliul National la propunerea Biroului
executiv; Sigla va fi conţinută de toate actele emise de organismele Ordinului, atât la nivel
naţional, cât şi judeţean cu menţionarea filialei, a sediului acesteia şi a celorlalte elemente de
identificare cerute de prevederile legale.
Art.5 Ordinul are sediul central in Municipiul Bucuresti si este organizat cu Filiale in teritoriu,
care functioneaza la nivel judetean respectiv, al Municipiului Bucuresti.

SECTIUNEA II
PRINCIPIILE DE FUNCTIONARE ALE ORDINULUI SI
OBIECTIVELE
Art.6 Ordinul functioneaza pe baza urmatoarelor principii :
1. Autofinantare realizata din contributia/ cotizatia membrilor sai si din alte surse
potrivit Legii si Statutului;
2. Ordinul si filialele teritoriale nu pot fi angajate politic prin actiunile membrilor sai;
3. Apararea intereselor profesionale ale membrilor sai
4. Autonomia functionala, subsidiaritate si transparenta;
5. Colaborarea cu organizatiile profesiunilor liberale interne si internationale
6. Egalitatea de tratament a tuturor tehnicienilor dentari
7. Perfectionarea continua a pregatirii profesionale a tehnicienilor dentari prin
recapatarea valorii umane, profesionale, morale si a demnitatii membrilor.
8. Responsabilitatea tehnicienilor dentari alesi in organele de conducere ale Ordinului
si Filialelor.
Art.7 (1)Ordinul exercita atributiile prevazute de Lege si Statut pentru cresterea calitatii
dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comanda, apararea intereselor profesionale membrilor
sai, a prestigiului profesiei de technician dentar si a demnitatii membrilor sai.
(2) Nici o autoritate a statului nu poate lua decizii cu privire la exercitarea profesiei de tehnician
dentar fara consultarea prealabila a Ordinului.
Art.8 Ordinul are urmatoarele atributii:
1.
In scopul imbunatatirii sistemului legislativ, Ordinul prin organele sale face
propuneri autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativa pentru proiectele de acte
normative, pentru adoptarea sau modificarea de legi, ordonante sau hotarari ale guvernului,
ordine, norme, regulamante, metodologii sau instructiuni care privesc activitatea in domeniul
profesiei de tehnician dentar.
2.
Asigura cadrul corecpunzator pentru perfectionarea si pregatirea profesionala a
tehnicienilor dentari si pentru imbunatatirea comunicarii in cadrul lucrului in echipa .
3.
Controleaza şi supravegheaza exercitării profesiei de tehnician cu respectarea
Codului de etică şi deontologie profesională, a normelor, dispoziţiilor şi standardelor
profesionale în vigoare.
Art.9 Pentru a indeplini atributiile sale Ordinul realizeaza urmatoarele actiuni si activitati:
(a) apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane
fizice sau juridice si apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi;
(b) elaborează Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul de
organizare si functionare al Ordinului si le supune spre avizare Ministerului Sănătăţii Publice,
asigurandu-se si de aplicarea acestora.
(c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea si monitorizarea programelor de
formare, specializare si perfectionare a pregatirii profesionale teoretice si practice a tehnicienilor
dentari;
(d) pune in aplicare programele de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale
teoretice şi practice a tehnicienilor dentari prin mijloace specifice: organizeaza cursuri de
perfecţionare, colocvii profesionale, reuniuni si simpozioane si alte forme de intalniri la nivel
zonal, national sau international, editeaza publicaţii de specialitate, infiinteaza centre de
perfectionare profesionala a tehnicienilor de dentari pe langa centrele universitare etc.

(e) elaboreaza si face propuneri pentru adoptarea sau modificarea de legi, ordonante sau hotarari
ale guvernului, ordine, norme, regulamante, metodologii sau instructiuni care privesc activitatea
in domeniul profesiei de tehnician dentar;
(f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice în scopul elaborării normelor specifice şi a
reglementărilor privind profesia de tehnician dentar, inclusiv in sensul elaborarii unor normative
privind standardele de calitate a conditiilor de executie a dispozitivelor unicat la comanda (fise de
comanda);
(g) acordă aviz pentru eliberarea certificatului de liberă practică de către Ministerul Sănătăţii
Publice;
(h) reprezinta interesele Ordinului in fata autoritatilor publice, a organizmelor publice, a
organismelor patronale interne si internationale, precum si in organismele profesionale interne si
internationale;
(i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice in scopul elaborarii reglementarilor privind
inregistrarea in Registrul unic al tehnicienilor dentari;
(j) infiinteaza Registrul Unic al tehnicienilor dentari, gestioneaza evidenta tehnicienilor dentari
cu autorizatie de libera practica si publica anual Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din
Romania in Monitorul Oficial, Partea I;
(k) organizeaza controlul profesional si administrativ la nivel de filiale si al activitatii
tehnicienilor dentari indiferent de forma de organizare a acestora;
(l) informeaza membrii sai cu privire la noile tehnologii aparute in domeniul tehnicii dentare;
(m) editeaza publicatii privind probleme de tehnica dentara si aspecte din activitatea de
conducere a Ordinului;
(n) editeaza un site propriu care sa contina informatii privind activitatea profesionala a
tehnicienilor dentari si activitatea desfasurata de organele de conducere ale Ordinului;
(o) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;
(p) acorda asistenta profesionala si juridica membrilor sai in situatiile de judecare a cazurilor de
abateri de la normele de etica si deontologie profesionala, precum si de solutionare a litigiilor;
(r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege , Adunarea Generala sau Consiliul National
care au legatura cu domeniul tehncii dentare.

CAPITOLUL II
MEMBRII ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN
ROMANIA
SECTIUNEA I
CALITATEA DE MEMBRU AL ORDINULUI.
DOBANDIRE, SUSPENDARE, INCETARE
Art.10 Sunt membrii ai Ordinului toti tehnicienii dentari autorizati sa-si exercita profesia pe
teritoriul Romaniei, in baza Certificatului de libera practica.
Art.11 Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului care se
elibereaza ulterior cererii de inscriere.
Art.12 (1)Calitatea de membru al Ordinului se suspendă:
a) temporar, la cererea persoanei înscrise;
b) pe perioada în care tehnicianul dentar are detine functii publice ( deputat, senator, primar,
prefect etc);
c) după 3 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor către Ordin, până la achitarea lor

integrală;
d) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.
(2) Situaţia de la alin. (2) va fi înscrisă în Registrul Naţional al Tehnicienilor Dentari din
România, cu precizarea datei de la care începe suspendarea.
Art.13 Calitatea de membru al Ordinului încetează:
a) prin renunţarea scrisă la exercitarea profesiei de tehncian dentar;
b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevazută de lege, în legătură
directă cu exercitarea profesiei, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei
exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

SECTIUNEA II
DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
Art.14
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Membrii Ordinului au urmatoarele drepturi :
sa exercite profesia de technician dentar pe teritoriul Romaniei.
sa aiba acces la datele si informatiile din domeniul tehnicii dentare detinute de Ordin
sa se constituie in asociatii profesionale, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Ordinului si Filialelor in conditiile
prevazute de Lege si prezentul Statut;
sa se adreseze organelor centrale ale Ordinului si ale Filialelor si sa primeasca
informatiile solicitate.
sa poarte insemnele Ordinului;
sa beneficieze de concediul de odihna annual;
sa aibe acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a activitatii atat la
nivelul Filialelor cat si al Ordinului;
sa primeasca de la Consiliul National la propunerea Biroului Executiv National/Judetean,
pentru merite deosebite, rezultate deosebite obtinute in exercitarea profesiei sau in
activitatea de promovare si aparare a drepturilor si intereselor profesionale ale
tehnicienilor dentari, diplome de onoare, de merit si de excelenta;
sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu medicul
dentist, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta;
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;
sa introduca in contractul incheiat cu medicul dentist clauze privind conditiile si termenul
de executie a dispozitivelor medicale si protezelor dentare unicat la comanda;
sa se perfectioneze in meserie prin programe cu continut si durata specifice, in institutii
din Romania abilitate de Ministerul Sanatatii Publice sau in institutii din strainatate
recunoscute in Romania, in specializarile prevazute de prezenta lege;
sa asigure pregatirea tehnicianului dentar stagiar;
sa participa la acţiunile organizate de Ordin şi sa fie informat despre desfăşurarea
acestora;
sa participe la programele de perfecţionare, manifestările ştiinţifice în domeniu organizate
de catre Ordin;
sa participe in calitate de invitati la sedintele organelor de conducere ale Ordinului si/sau
Filialelor atunci cand au un interes propriu, in vederea sustinerii acestuia
sa conteste sancţiunile primite în condiţiile legii, si sa formuleze şi sa depuna petiţii;

s) dreptul membrilor Biroului Executiv, membrilor Consiliului National, membrilor
Birourilor Consiliilor Judetene si mun. Bucuresti precum si sefii de departamente,
compartimente, comisii ale Ordinului la nivel national de a-şi menţine locul de muncă pe
perioada cât îndeplinesc funcţiile respective şi de a beneficia de 5 zile libere/lună pentru
îndeplinirea atribuţiilor profesionale la Ordin, precum si atributiilor conferite de functia
electiva potrivit Legii;
t) sa beneficieze de orice alte drepturi prevazute de Lege si Statut.
Art.15 Membrii Ordinului au urmatoarele obligatii :
a) sa cunoasca si sa respecte dispozitiile Legii, Statutului, Regulamentului de organizare si
functionare si Codului de Etica si deontologie profesionala si orice alte dispozitii legale in
vigoare in domeniul tehnicii dentare;
b) sa respecte, sa execute si sa duca la indeplinire hotararile organelor de conducere alese ale
Ordinului si/sau ale Filialelor;
c) sa indeplineasca sarcinile ce le-au fost incredintate si sa actioneze pentru realizarea scopului
Ordinului.
c) sa anunte in scris Ordinul in termen de 10 zile despre orice modificare a conditiilor care au
determinat autorizarea exercitarii profesiei;
d) sa participe la sedintele Ordinului si daca au calitatea la sedintele organelor de conducere din
care fac parte;
e) sa contribuie la creşterea gradului de pregătire profesională prin participarea la manifestarile
organizate de Ordin, de Filiale si de alte organizatii interne si internationale avand scopuri si
principii similare;
f) sa se abtina de la vot cand au un interes propriu in problema supusa dezbaterii;
g) sa achite la termen cotizatiile stabilite pentru formarea bugetului Ordinului si Filialelor;
h) sa pastreze secretul profesional;
i) sa pastreze confidentialitatea fata de terti a dezbaterii opiniilor si voturilor exprimate in
sedintele organelor de conducere;
j) sa respecte normele, principiile si indatoririle Codului de Etica si deontologie si sa aiba un
comportament demn de exercitatrea profesiei;
k) sa se pregateasca prin programe de educatie profesionala continua, elaborate de Ministerul
Sanatati Publice in colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania;
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 si estetic, in conformitate cu comanda primita, semnata si parafata,
si sa elibereze un certificat de conformitate.
n) sa respecte orice alta obligatie prevazuta de Lege, Statut, Codul de etica si deontologie
profesionala.
Art.16 Nerespectarea prevederilor Legii si prezentului statut, printr-un comportament care aduce
atingere profesiei constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Legii de organizare a
activitatii de technician dentar.

SECTIUNEA III
MEMBRII DE ONOARE
Art.17 (1) Calitatea de membru de onoare se poate acorda unor persoane fizice care prin
activitatea desfasurata au contribuit sau contribuie în mod esenţial la promovarea drepturilor şi
intereselor profesionale ale membrilor Ordinului, la cresterea rolului, prestigiului si demnitatii
tehnicianului dentar precum şi la promovarea imaginii Ordinului.

(2) Conferirea titlului de membru de onoare al Ordinului este de competenţa Consiliului Naţional
al Ordinului , la propunerea Biroului Executiv al Consiliului National al Ordinului.
(3) Membrii de onoare nu au drept de vot si nu reprezinta Ordinul la nivel national sau
international.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN
ROMANI
SECTIUNEA I
VENITURI
Art.18 Ordinul are patrimoniu si buget proprii.
Art.19 (1)Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale
membrilor, fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice,
contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice precum şi din
donaţii, sponsorizări şi dobânzi bancare, obţinute în condiţiile legii.
(2)Cuantumul cotizatiei lunare datorata de fiecare tehnician dentar se stabileste de catre
Adunarea Generala Nationala si se achita la Filiala pe raza careia respectivul tehnician dentar are
domiciliul.
(3) Repartizarea sumelor rezultate din cotizatiile lunare ale membrilor din Filialele se va face
intre acestea si Ordin intr-o procent de minim 10% si maxim 20%, procent ce va fi stabilit de
Consiliul National in raport de bugetul de cheltuieli necesare pentru organizarea si functionarea
Ordinului.
(4) Cuantumul taxei de inscriere se stabileste de AGN si se achita in contul Ordinului.
(5) Biroul Executiv propune si Consiliul National adopta cuantumul taxei datorata de fiecare
tehnician dentar pentru eliberarea avizului pentru obtinerea certificatului de libera practica,
pentru inscrierea in Registrul Unic al tehnicienilor dentari din Romania si pentru avizarea
laboratoarelor de tehnica dentara.
(6) Neplata cotizaţiei de către membrii Ordinului timp de 90 de zile atrage sancţionarea cu
suspendarea din calitatea de membru până la plata cotizaţiei aferente.
(7) Filialele vor transmite lunar cuantumul din cotizatii cuvenit Ordinului pana la data de 15 ale
lunii urmatoare.
(8) Taxele platite pentru avizarea laboratoarelor se fac venit la bugetul Ordinului
(9) Taxele de scolarizare sau ppc vor fi stabilite de BE al CN si se fac venit la bugetul Ordinului.
(10) Taxele obtinute din acordurile (avizarea) privind organizarea de catre agenti economici a
unor cursuri, seminarii de profil se fac venit la bugetul Ordinului; -cuantumul acestora va fi
stabilit de BE al CN la propunerea comisiei de specialitate

Art.20 Fondurile banesti ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania pot fi utilizate pentru
cheltuieli de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace fixe,
materiale gospodaresti, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii
profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific
si altele, care se stabilesc de Consiliul National al Ordinului.

SECTIUNEA II
COMISIA DE CENZORI
Art.21 Comisia de cenzori a Ordinului este compusa din 5 membrii dintre care 3 tehnicieni
dentari alesi de CN si 2 experti contabili alesi de BE al CN pe baza propunerilor facute de
presedinte.
Art.22 Cenzorii isi exercita personal mandatul incredintat pe o perioada de 4 ani si isi desfasoara
activitatea potrivit regulamentului propriu aprobat de Consiliu National al Ordinului.
Art.23 Comisia de cenzori este obligata sa supravegheze si sa controleze modul cum sunt
utilizate resursele Ordinului privind:
a) gestiunea patrimoniului ordinului;
b) legalitatea desfasurarii operatiunilor financiare ale Ordinului;
c) conformitatea hotararilor financiare cu hotararile AGN sau al CN cu privire la bugetul aprobat;
d) legalitatea bilantului contabil al Ordinului.
Art.24 Comisia de cenzori Comisia de cenzori informeaza CN despre administrarea si gestiunea
patrimoniului Ordinului precum si de eventualele incalcari ale dispozitiilor legale si actelor
proprii ale Consiliului care reglementeaza patrimoniu prin rapoarte pe care le prezinta AGN sau
CN, dupa caz.
Art.25 Calitatea de cenzor al Ordinului este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul
Filialelor si al Ordinului

CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICA
SECTIUNEA I
ORGANIZAREA ORDINULUI LA NIVEL NATIONAL
Art.26. Organele de conducere ale Ordinului sunt:
a)
Adunarea Generala Nationala;
b)
Consiliul National;
c)
Biroul Executiv National;
d)
Presedintele
Art.27 (1) Adunarea Generala Nationala este forul suprem de conducere al Ordinului si este
constituita din reprezentanti alesi de Adunarea Generala a Filialelor, respectiv a Municipiului
Bucuresti.
(2) Adunarea Generala Nationala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an si in sesiune
extraordinara ori de cate ori este nevoie.

(3) Convocarea Adunarii Generale Nationale se face de Presedintele Ordinului, pe baza deciziei
Biroului Executiv National, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita, prin instiintare in
scris a Filialelor si prin publicarea in presa, cu specificarea datei, orei, locului si a ordinii de zi.
(4) Adunarea Generala Nationala este valabil constituita, in prezenta a cel putin doua treimi din
numarul reprezentantilor si adopta hotarari cu majoritatea simpla a acestora. Cvorumul stabilit la
inceputul sesiunii va fi valabil cu toate efectele pe toata durata acesteia. Daca la prima convocare
nu este indeplinit cvorumul, la a doua convocare, care va avea loc dupa cel putin 7 zile, dar nu
mai mult de 30 de zile, Adunarea Generala Nationala este statutar constituita cu participarea a cel
putin1/2 din numarul reprezentantilor si adopta hotarari cu majoritatea simpla a acestora.
Cvorumul stabilit la inceputul sesiunii va fi valabil cu toate efectele pe toata durata acesteia.
(5) Adunarea Generala Nationala adopta hotarari cu votul majoritatii reprezentantilor prezenti.
(6) Hotararile adoptate de AGN au caracter obligatoriu pentru toti membrii Ordinului.
(7) Adunarea Generala Nationala Extraordinara poate fi conovocata in sesiune extraordinara in
urmatoarele situatii:
a) la solicitarea scrisa, motivata si semnata a Presedintelui ordinului, cu acordul majoritatii
simple a membrilor Biroului Executiv;
b) la solicitarea scrisa, motivata si semnata a doua treimi dintre membrii Biroului Executiv;
c) la solicitarea scrisa, motivata si semnata a majoritatii membrilor Consiliului National;
d) la solicitarea a 1/3 din numarul membrilor Ordinului
(8) Cand este indeplinita una din situatiile de la alin. (7) presedintele are obligatia sa convoace si
Biroul Executiv are obligatia sa organizeze sesiunea extraordinara a Adunarii Generale in
conditiile de la alin. (3).
(9) Adunarea Generala Nationala extraordinara este constituita conform prevederilor alin.(4).
(10) AGN adopta in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sai Codul de
Etica si Deontologie al profesiei de technician dentar, Statutul si Regulamentul de organizare si
functionare ale Ordinului.
Art.28 (1) Adunarea Generala Nationala are urmatoarele atributii:
a) adopta, completeaza si/sau modifica prin hotarare Statutului Ordinului, Regulamentul de
organizare si functionare, Codului de etica si deontologie profesionala;
b) ratifica hotararile adoptate de Consiliul National intre sesiunile ordinare ale AGN, de
modificare sau completare a Statutului si de adoptare a Regulamentului si Codului de etica si
deontologie profesionala;
c) alege prin vot secret, membrii Consiliului National al Ordinului;
d) adopta valoarea taxei de inscriere si a cotizatizatiei lunare a membrilor Ordinului;
e) stabileste indemnizatiile organelor de conducere ale Ordinului si Filialelor;
f) analizeaza si aproba raportul de activitate al comisiei de cenzori cu privire la executia bugetara
si descarcarea de gestiune;
g)Dezbate unele probleme de interes general;
h) adopta hotarari cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art.29 AGN poate sa delege temporar Consiliului National sa indeplineasca unele atributii ale
sale urmand ca hotararile adoptate sa fie ratificate in prima sedinta a acesteia; In cazul respingerii
hotararii supuse ratificarii, AGN va adopta daca este cazul masuri necesare cu privire la efectele
juridice produse pe perioada de aplicare a hotararii.
Art.30 (1) Consiliul National al Ordinului, denumit in continuare Consiliul, este organul de
conducere al Ordinului care coordoneaza activitatea acestuia intre sesiunile Adunarii Generale
Nationale.
(2) Consiliul national este constituit din cate un reprezentant al fiecarui judet, respectiv 4
reprezentanti ai Municipiului Bucuresti si 4 reprezentanti ai laboratoarelor private din Romania;
(3) Membrii Consilului sunt alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala;
(4) Mandatul membrilor CN este de 4 ani si incepe de la data alegerii acestora.

(5) Membrii Consiliului reprezinta interesele tuturor tehnicienilor dentari iar voturile exprimate
de catre acestia sunt egale.
(6) CJ, in AGJ de constituire a Filialei, vor desemna dintre membrii sai, cu exceptia
presedintelui sau vicepresedintilor, un membru supleant al membrului titular al consiliului.
(7) In cazul participarii la sedintele Consiliului, al membrului supleant, acesta se bucura de toate
drepturile si obligatiile membrului titular pe care il inlocuieste.
Art 31 (1) Consiliul se intalneste trimestrial in sedinta ordinara sau ori de cate ori este nevoie in
sedinte extraordinare la cererea Presedintelui Ordinului, a Biroului Executiv National sau la
solicitarea scrisa, motivata si semnata a cel putin o treime din membrii sai.
(2) Convocarea sedintei Consiliului National se face de catre Presedinte cu cel putin 15 zile
lucratoare inainte, in cazul sedintelor ordinare si cu cel putin 5 zile lucratoare inainte in cazul
sedintelor extraordinare; odata cu dispozitia de convocare, se comunica membrilor Consiliului :
data , locul, ora, Ordinea de zi a sedintei si materialele care fac obiectul Ordinii de zi.
(3) Consilul national este legal constituit in prezenta a jumatate din numarul membrilor sai si
hotaraste cu majoritate simpla. La numar egal de voturi este decisiv votul Presedintelui
Ordinului.
(4) Votul membrilor Consiliul Naţional este, de regulă, deschis şi personal. In anumite situaţii
Consiliul poate hotari ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz modalitatea de exprimare a
acestuia.
Art.32 (1) Consiliul National al Ordinului are urmatoarele atributii :
a) coordoneaza activitatea Ordinului intre sesiunile Adunarii nationale in vederea aplicarii
hotararilor acesteia;
b) alege prin vot secret dintre membrii sai Biroul Executiv National care este format din :
presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 3 membrii.
c) revocă mandatul membrilor Biroului Executiv aflaţi în situaţii de nedemnitate, suspendare,
incompatibilitate sau vacanţă a funcţiei elective;
d) alege din randul membrilor sai o persoana pentru a ocupa functie electiva ramasa vacanta in
cadrul Biroului Executiv;
e) elaboreaza Codul de etica si deontologie al profesiei de technician dentar si il supune ratificarii
AGN si ulterior avizarii Ministerului Sanatatii;
f) tine prin aparatul propriu Registrul Unic de evidenta al tehnicienilor dentari;
g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Ordinului pentru exercitiul financiar al anului ce
urmeaza, propus de B.E.;
h) analizează şi aprobă raportul de activitate al Biroului Executiv si aproba regulamentul
electoral elaborat de B.E.;
i) analizează Raportul anual de activitate şi gestiune înaintat de Filialele;
k) acorda titluri de onoare;
l) alege trei tehnicieni dentari in comisia de cenzori;
m) analizeaza situatia generala a Ordinului si stabileste strategia acestuia si politica de integrare
in structurile internationale similare si aproba afilierea Ordinului la organizatii internationale
profesionale si cotele de contributie la acestea;
n) aproba desfasurarea de activitati cu caracter economic ce au ca scop cresterea resurselor
financiare si patrimoniale al Ordinului, aproband, la solicitarea Presedintelui ordinului, angajarea
de credite bancare in interesul Ordinului pentru situatii deosebite si justificate;
o) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul
asigurărilor de răspundere civilă;
p) aproba sigla ordinului
r) aproba Regulamentul- cadru de organizare si functionare al Filialelor Ordinului si aproba
organizarea si functionarea Comisiilor de specialitate;

s) solutioneaza ca organ jurisdictional prin Comisiile de specialitate, contestatiile impotriva
sanctiunilor aplicate de CJ
t) contestatiile impotriva sanctiunilor aplicate de Consiliul National al Ordinului se solutioneaza
potrivit art 44 din Legea 96/2007 de catre Comisia de specialitate.
ţ) propune Ministerului sanatatii suspendarea sau retragerea calitatii de membru al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Romania si implicit retragerea autorizatiei de libera practica a profesiei
de technician dentar.
(u) reprezinta Ordinul in raport cu terti pe plan intern si international prin presedinte sau printr-un
alt reprezentant desemnat de acesta.
(v) exercita, prin comisie de specialitate, controlul profesional - administrativ asupra Filialelor si
tehnicienilor dentari indiferent de forma de organizare (laboratoare, unitati sanitare publice,
institutii de invatamant, si cercetare cu profil de tehnica dentara, asociatii familiale, SRL, PFA,
CPI, s.a.m.d.)
(x) repartizeaza sarcinile si responsabilitatile membrilor Consiliului cu exceptia membrilor
Biroului Executiv National si aprobă aplicarea de sancţiuni la propunerea Biroului Executiv al
Ordinului pentru neindeplinirea obligatiilor ce decurg din exercitarea funcţiilor elective
(y) rezolva neintelegerile dintre Filiale si membrii sai precum si dintre Filiale in legatura cu
exercitarea atributiilor profesionale stabilite de Lege, Statut si Regulament
(z) indeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, Regulament si prezentul Statut.
(2) Consiliul National poate sa delege Biroului Executiv al Consiliului National sa indeplineasca
temporar unele atributii ale sale urmaind ca hotararile adoptate sa fie ratificate in prima sedinta a
acestuia;
(3) Consiliul National aproba sau respinge hotararile B.E. al CN adoptate conform alineatului
precedent iar in cazul respingerii hotararii, Consiliul va adopta daca este cazul masurile necesare
cu privire la efectele juridice produse in perioada de aplicare a hotararii .
Art.33 Consiliul National al Ordinului poate constitui potrivit legii comisii speciale care sunt
organe de lucru si de sprijin ale sale in scopul imbunatatirii activitatii tehnicianului dentar si
pentru exercitarea unor atributii prevazute de lege.
Art.34 (1) Biroul Executiv al Consiliului National al Ordinului (B.E.) coordoneaza activitatea
permanenta a Ordinului.
(2) Biroul Executiv este format din : presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 3
membrii alesi dintre membrii Consiliului National al Ordinului prin vot secret.
(3) Biroul Executiv National se intruneste in sedinte ordinare lunar si in sedinte extraordinare ori
de cate ori este nevoie la convocarea presedintelui sau la solicitarea scrisa, motivata si semnata a
cel putin o treime din membrii sai.
(4) Biroul Executiv National lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta
decizii cu majoritate simpla a voturilor celor prezenti, iar la numar egal de voturi este decisiv
votul Presedintelui Ordinului.
(5) Lucrarile sedintelor biroului Exectutiv se consemneaza intr-un registru general de proceseverbale, care poate fi consultat, la cerere de membrii Ordinului.
(6) Membrii Biroului Executiv National care inregistreaza mai mult de 3 absente nemotivate
consecutive pot fi revocati de Consiliul national din calitatea lor de membru a Biroului Executiv.
Art.35. Biroul Executiv are urmatoarele atributii principale:
a) asigura coordonarea si activitatea permanenta a Ordinului intre sesiunile Consiliului National;
b) organizează şedinţele Adunării Generale Naţionale, ale Consiliului Naţional, propune ordinea
de zi şi se asigură de consemnarea celor dezbătute;
c) pregateste proiectele de documente care vor fi prezentate spre dezbatere si aprobare
Consiliului National;

d) elaboreaza proiectul anual al activitatii Ordinului;
e) elaboreaza priectul bugetului anual de venituri si cheltuieli
f) initiaza elaborarea Codul de etică şi deontologie profesională al tehnicianului dentar şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului pe care le supune aprobării sau ratificarii
Consiliului National si Adunării Generale Naţionale;
g)elaborează Regulamentul Electoral pe care-l propune spre aprobare Consiliului Naţional al
Ordinului;
h) asigura gestionarea curenta a patrimoniului;
i) urmareste intocmirea bilantului financiar contabil si executarea bugetului;
j) propune Consiliului National in vederea aprobarii distribuirea procentului din cotizatii ale
tehnicienilor dentari intre Ordin si Filiale;
k) propune Conisliului National in vederea aprobarii cuantumul taxei de obtinere a certificatului
de libera practica a tehnicienilor dentari, de inscriere in registrul unic si de avizare a laboratorului
sau formei in care isi desfasoara activitatea
l) organizeaza activitati economice conexe a caror venituri vor fi folosite exclusive pentru
finantarea activitatilor Ordinului;
m) aduce la indeplinire hotararile AGN si ale Consiliului si exercita orice alte atributii
consemnate de acestia;
n) deruleaza in scopul sprijinirii si perfectionarii profesionale a activitatii membrilor sai, in
vederea cresterii standardului profesional, programe de finantare lansate de Uniunea Europeana
sau alte organisme interne si internationale;
o) avizeaza si formuleaza propuneri Ministerului Sanatatii in vederea emiterii certificatelor de
libera practica;
p) accepta donatiile si legatele facute Ordinului;
r) aproba sponsorizari, mecenate, donatii precum si orice acte de dispozitie;
s) stabileste structura organigramei si numarul personalului de specialitate si administrativ al
Ordinului, limitele de salarizare ale acestuia precum si conditiile de angajare;
t) repartizeaza sarcinile si responsabilitatile presedintelui, vicepresedintilor si celorlalti membrii
ai biroului;
u)răspunde la petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane în termen de
30 de zile;
v) duce la îndeplinire hotărârile AGN si ale Consiliului Naţional şi exercită orice alte atribuţii
stabilite de acestia;
x) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prezentul Statut sau
Regulament;
y) stabileste taxele de obtinere a autorizatiei de libera practica a tehnicienilor dentari, de inscriere
in registrul unic si de avizare a laboratorului sau formei in care isi desfasoara activitatea
Art.36 Membrii Consiliului si membrii Biroului Executiv raspund pentru prejudiciile cauzate
prin hotararile adoptate privind gestionarea curenta a patrimoniului in functie de votul exprimat.
Art. 37 (1) Presedintele este presedintele Biroului Executiv al Consiliului National si al
Ordinului si are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Ordinul in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile
guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice si fizice,
iar in plan extern cu organizatii nationale si internationale ale tehnicienilor dentari si oriunde va
fi invitat oficial in calitate de Presedinte al Ordinului;
b) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului;presedintele poate delega aceasta atributie
unuia dintre vicepresedinti;
c) convoaca si conduce sedintele CN si ale BE al CN;
d) conduce sedintele AGN impreuna cu membrii BE al CN;

e) comunica tehnicienilor dentari prin intermediul Filialelor toate actele de interes general
adoptate de AGN, CN si dupa caz BE al CN;
f) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Ordinului;
g) desemneaza presedintii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului;
h) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al Ordinului si-l supune spre aprobare
BE al CN si CN;
i) incheie acte juridice (conventii, contracte, protocoale etc) în numele Ordinului, inclusiv pentru
credite bancare in conditiile obtinerii aprobarii celorlalţi membri ai Biroului Executiv;
j) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii instituţiei, în limita
cadrului legal si a bugetului;
k) semneaza si transmite spre publicare la Monitorul Oficial annual Registrul Unic al
tehnicienilor dentari din Romania;
l) indeplineste orice alte atributii si sarcini prevazute de lege, statut si regulament.
(2) In absenta, presedintele este inlocuit de unul dintre vicepresedinti pe care-l desemneaza in
acest scop.
(3) Presedintele poate sa delege temporar unele din atributiile sale vicepresedintilor.
(4) In exercitarea atributiilor sale presedintele Ordinului emite dispozitii.
(5) In cazul demisiei, decesului sau incapacitatii presedintelui, Consiliul va desemna prin vot
secret dintre vicepresedinti, persoana care va prelua atributiile presedintelui pana la organizarea
alegerilor, vare vor avea loc in 90 de zile de la vacantarea postului. Numarul membrilor
Consiliului va fi completat cu reprezentantul judetului/Municipiului Bucuresti din care a provenit
presedintele. Aceeasi procedura se aplica si in cazul demisiei, decesului sau incapacitatii
vicepresedintilor.

SECTIUNEA II
ORGANIZAREA ORDINULUI IN TERITORIU
Art.38 (1) Filiala are personalitate juridica, patrimoniu si sigiliu propriu.
(2) Filiala dobandeste personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale
constitutive a membrilor sai, ocazie cu care se va stabili sediul acesteia, care va fi de principiu
in localitatea resedinta de judet, si propriul regulament eleborat cu respectarea prevederilor
prezentului statut.
(3) La constituire Filiala va transmite la Ordin procesul-verbal al şedinţei de constituire,
regulamentul propriu de funcţionare, forurile de conducere şi sediul filialei.
(4)Orice modificare în structura filialelor teritoriale trebuie adusă la cunoştinţa Ordinului în cel
mult 7 zile de la apariţia acesteia
(5) Din Filiala fac parte toti tehnicienii dentari memebrii ai Ordinului care isi exercita profesia pe
teritoriul judetului.
(6) Comisa de cenzori a Filialei este alcatuita din 2 tehncieni dentari alesi de CJ si un expert
contabil ales de BJ la ropunerea presedintelui Filialei.
Art. 39 Filialele Ordinului au următoarele atribuţii:
a) protejează şi promovează exercitarea competenta si calificata a profesiei de tehnician dentar în
raza sa teritorială;
b) reprezintă interesele membrilor lor în faţa autorităţilor publice şi administrative locale;
c) gestionează evidenţa teritorială a tehnicienilor dentari cu certificat de libera practica.
(2) Filialele teritoriale exercită şi alte atribuţii stabilite de Ordin sau de AGN, în condiţiile Legii,
Statutului şi ale Regulamentului.

Art. 40 (1)Filiala teritorială are patrimoniu propriu constituit şi finanţat din bugetul filialei.
(2) Activitatea filialelor se finanţează din cota parte din cotizaţiile lunare ale membrilor, stabilită
de AGN, din sponsorizări, donaţii, beneficiile rezultate din activitati economice conexe, sau alte
venituri dobândite în condiţiile legii.
Art. 41(1) Filiala se află într-un raport de subordonare ierarhică faţă de Ordin, conform Legii şi
Statutului.
(2) Între Ordin şi filiala există relaţii de autoritate şi de coordonare de la Ordin către filialele,
precum şi de colaborare reciprocă.
(3) Hotărârile, deciziile şi ordinele organelor de conducere ale Ordinului care privesc activitatea
şi atribuţiile filialelor teritoriale sunt obligatorii pentru organele de conducere ale filialelor
teritoriale.
(4) Filialele teritoriale, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot emite hotărâri şi decizii contrare
prevederilor Legii, Regulamentului şi hotărârilor, deciziilor, ordinelor şi actelor administrative
ale orgabelor de conducere ale Ordinului.
(5) Filialele teritoriale sunt obligate să aducă la cunoştinţa Ordinului următoarele:
a) modul în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile, deciziile şi ordinele organelor de
conducere ale Ordinului.
b) hotărârile şi deciziile emise de organele de conducere ale filialelor teritoriale;
c) modul în care a fost constituit bugetul filialelor şi execuţia acestuia, precum şi modul în care sau colectat cotizaţiile lunare ale membrilor.
Art. 42 (1)Filialele Ordinului pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi
conservare.
(2) Filialele Ordinului pot încheia acte de dispoziţie numai în numele şi pe seama Ordinului, în
baza hotărârii Consiliului naţional al Ordinului.
Art.41 (1)Membrii filialelor teritoriale ale Ordinului au urmatoarele drepturi:
a) să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate al filialei
b) să aleagă şi să fie aleşi în comisiile şi organele de conducere ale filialelei;
c) să fie informaţi asupra activităţii desfăşurate de filiala şi să facă propuneri pentru sporirea
eficacităţii şi îmbunătăţirea activităţii acestora;
d) să poată consulta baza de date a membrilor, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare
de care dispun filialele şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie pentru ridicarea
nivelului de pregătire profesională;
e) să facă propuneri de amendamente la toate documentele supuse aprobării în adunarile
teritoriale şi naţionale;
f) alte drepturi prevazute de lege, statut si regulament.
Art. 42 (1) Organele de conducere ale Filialei sunt:
a) Adunarea Generala Judeteana (A.G.J.)
b) Consiliul Judetean (C.J.)
c) Biroul Executiv al Consiliului Judetean (Biroul Judetean – B.J.)
(2) Alegerea organelor de conducere ale filialei se face cu respectarea dispozitiilor procedurale
prevazute alegerea organelor nationale si a prevederilor art.38 din lege.
(3) Infiintarea si functionarea Filialei se va face in conformitate cu prevederile Regulamantuluicadrul elaborat si aprobat de Consiliul National al Ordinului.

CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE
Art.43(1) In termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentului statut Consilul National va
elabora Regulamantul cadru de oraganizare si functionare al filialelor.
(2) Biroul Executiv al CN in prima sedinta va stabili cota parte din taxa de inscriere care va fi
virata Filialelor in vederea recuperarii cheltuielilor avansate pentru infiintarea Ordinului si
Filialei, dupa caz, in raport de documentele justificative prezentate.
Art.44 (1) Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Naţională la data de 18.11. 2007.
(2) Prezentul Statut si orice modificare ulteriora a acestuia vor fi publicate in Monitorul Oficial,
partea I.

