EXTRASE IMPORTANTE DIN LEGEA NR. 96 DIN 16 APRILIE 2007
PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE TEHNICIAN DENTAR
ART. 1 Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al unui stat
membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, posesor al diplomei, titlului sau
certificatului eliberat de o instituţie de învăţământ cu profil de tehnică dentară, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale Uniunii
Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, şi având competenţa necesară pentru confecţionarea
dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comandă.
ART. 2 În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă 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. 6 (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activităţi:
a) CONFECŢIONAREA ŞI PRODUCEREA DE DISPOZITIVE TEHNICO-MEDICALE ŞI PROTEZE DENTARE, FIXE SAU MOBILE, UNICATE, pe bază de
comandă scrisă semnată şi parafată, eliberată de medicul dentist ŞI CONFORM PREGĂTIRII ŞI SPECIALIZĂRII;
ART. 8 Tehnicianul dentar are următoarele drepturi:
a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;
b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate
şi/sau casele de asigurări private de sănătate;
c) să introducă în CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU MEDICUL DENTIST CLAUZE PRIVIND CONDIŢIILE ŞI TERMENUL DE EXECUŢIE a dispozitivelor
medicale şi protezelor dentare unicat la comandă;
d) să se perfecţioneze în meserie prin programe cu conţinut şi durată specifice, în instituţii din România abilitate de Ministerul Sănătăţii Publice sau în
instituţii din străinătate recunoscute în România, în specializările prevăzute de prezenta lege;
e) poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 9 Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;
b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Tehnicienilor
Dentari din România;
c) să se pregătească prin programe de educaţie profesională continuă, elaborate de Ministerul Sănătăţi Publice în colaborare cu Ordinul Tehnicienilor
Dentari din România;
d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii protetice în acord cu interesul pacientului;
e) SĂ RESPECTE INDICAŢIILE SCRISE DE MEDICUL DENTIST PRIVIND SOLUŢIA PROTETICĂ ALEASĂ DE ACESTA PENTRU FIECARE CAZ, SĂ
ÎŞI ASUME ÎNTREAGA RĂSPUNDERE ÎN REALIZAREA ACESTEIA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, MORFOLOGIC, FUNCŢIONAL ŞI ESTETIC , ÎN
CONFORMITATE CU COMANDA PRIMITĂ, SEMNATĂ ŞI PARAFATĂ, ŞI SĂ ELIBEREZE un Certificat de conformitate.
ART. 10 (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi a
autorizaţiei de liberă practică, eliberate de Ministerul Sănătăţii Publice.
ART. 21 (1) RELAŢIA DINTRE TEHNICIANUL DENTAR ŞI MEDICUL DENTIST ARE LA BAZĂ UN CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PRIVIND
BUNA DESFĂŞURARE A ACTULUI MEDICAL.
(2) TEHNICIANUL DENTAR ESTE OBLIGAT SĂ RESPECTE INDICAŢIILE SCRISE SEMNATE ŞI PARAFATE DE MEDICUL DENTIST PRIVIND
MODUL DE CONFECŢIONARE A DISPOZITIVELOR MEDICALE ŞI PROTEZELOR DENTARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, MORFOLOGIC,
FUNCŢIONAL ŞI ESTETIC .
ART. 23 Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia asigurării protecţiei
tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societăţilor de asigurări.
CONCLUZII:

-

-

pregătirea profesională a tehnicianului dentar e subordonată Ministerului Sănătăţii Publice
relaţia medic dentist–tehnician dentar e bine reglementată (respectarea indicaţiilor scrise ale medicului)
între medical dentist şi tehnicianul dentar se încheie un contract de prestări servicii
tehnicianul dentar răspunde pentru lucrări d.p.d.v. tehnic, morfologic, funcţional şi estetic
tehnicianul dentar eliberează pentru fiecare lucrare protetică un Certificat de conformitate
tehnicienii dentari sunt obligaţi să se asigure de răspundere civilă profesională (VA URMA)
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