Criterii de eligibilitate pentru

Laboratoarele de Tehnica Dentara afiliate
Conditii generale
 Sa faca dovada ca au personal medical specializat – documente calificare si
autorizatii de libera practica, conform legislatiei in vigoare;
 Sa faca dovada ca personalul medical implicat detine Asigurare de malpraxis;
 Sa detina autorizatiile de functionare, conform legislatiei in vigoare;
 Sa faca dovada ca nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele
locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data
semnarii contractului cu operatorul economic – emitent de vouchere;
 Sa faca dovada existentei sediului social sau punctului de lucru pe raza
Municipiului Bucuresti.
 Afiliatii vor folosi materiale ce respecta standardele de calitate, demonstrate prin
certificate de calitate.
 Declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma ca pretul cu care va fi afiliat
in proiect reprezinta media tarifelor pe ultimele 12 luni – document tip;
 Sa depuna o declaratie pe propria raspundere ca isi va mentine pretul ferm pe
toata perioada de derulare a contractului
Conditii specifice
 Sa detina autorizatie de functionare eliberata de catre Ordinul Tehnicienilor Dentari
din Romania (O.T.D.R.) valabila la data afilierii, cu obligatia de a o reinnoi pe toata
durata derularii proiectului
 Sa faca dovada obtinerii avizului anual de membru O.T.D.R. (copie fata verso)
pentru toti tehnicienii dentari implicati in proiect, care activeaza in cadrul
laboratorului
 Sa depuna o declaratie pe propria rapsundere cu privire la faptul ca toti tehnicienii
dentari implicati in proiect, care activeaza in cadrul laboratorului au calitatea de
membri O.T.D.R.
 Sa faca dovada ca utilizeaza materiale conforme cu standardele de calitate in
domeniu (copii facturi cu certificate de conformitate emise de
producatori/importatori)

 Sa se angajeze, prin declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal ca
pot pot confectiona un numar de minimum 20 de aparate ortdontice mobile pe
saptamana, conform planului de tratament primit din partea medicului specialist
ortodont, inclusiv turnare amprente si prelucrare modele aferente, in doua
exemplare.
 Sa depuna o declaratie prin care se angajeaza ca vor confecţiona si preda
aparatele ortodontice mobile, in vederea aplicarii, in termen de maximum 14 zile
calendaristice de la primirea planului de tratament.
 Sa prezinte, prin reprezentantul legal, declaratie pe propria raspundere ca a luat
la cunostinta ca orice modificare fata de obligatiile de mai sus va fi adusa la
cunostinta operatorului economic emitent de vouchere in termen de maxim 10 zile
si poate face obiectul reevaluarii afilierii
 Laboratoarele isi asuma responsabilitatea intregului parcurs de transport, de la
preluarea amprentelor din cabinetele medicilor specialist ortodonti si pana la
livrarea produselor finite (aparatele ortodontice mobile) inclusiv transportul pentru
eventualele reparatii care pot sa apara ulterior din viciul executarii aparatelor
ortodontice mobile
 Sa nu depaseasca costul de 400 lei per aparat ortdontic mobil confectionat,
inclusiv amprente si prelucrare modele (soclare) aferente
Conditii specifice de indeplinit de catre personalul medical ce activeaza in
Laboratoarele de Tehnica Dentara
 Sa fi absolvit studiile de specialitate cu cel putin 6 luni anterior datei afilierii
 Sa detina certificat de Membru O.T.D.R., avizat la zi
 Sa detina aviz de exercitare a profesiei de technician dentar eliberat de O.T.D.R

