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Informații generale

Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere 
de pe: www.dental.ro
Informaţii: congres@dental.ro / 0722 365 753

• informații despre congres și programul congresului se pot consulta pe www.dental.ro/congres
• parola de logare va fi trimisă pe e-mail (a se verifica și în spam) cu 1-2 zile înainte de începerea
   evenimentului; dacă înscrierea s-a făcut după acest moment, parola se va primi în intervalul
   de 2 ore de la înscrierea și confirmarea plății;
• diploma de participare în format pdf poate fi descărcată după 30 de zile de la finalizarea
   evenimentului de fiecare medic participant din contul său de client  www.dental.ro/client
   din meniul Inscrieri;
• politica de returnare se poate consulta pe www.dental.ro//media/Politica_returnare.pdf.

• prezența participanților este supusă verificării la fiecare 60 de minute de curs;
• corelația dintre datele de identificare ale participanților și id-urile/e-mailurilor de autentificare
   pe platforma manifestării științifice este supusă verificării;
• diploma de participare în format fizic va fi trimisă de către organizatori colegiului teritorial
   de care aparţine medicul participant, în termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului.

Conform reglementărilor CMSR din 15 dec 2020 privind desfășurarea
educației medicale la distanță:

Programul congresului poate suferi mici modificări.
Vă rugăm consultați www.dental.ro.



Congresul dintr-o privire

JOI, 25 februarie

ORA SALA CONFERINȚE SALA COMUNICĂRI SCURTE

9.15 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 12.00

12.00 - 13.30

13.45 - 14.00

14.00 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 18.15

Deschidere congres

Prof. Dr. Hande Șar Sancakli
Turcia

Dr. Mindaugas Kudelis
Lituania

Dr. Flavius Popa
Cluj-Napoca

13.30 - 13.45
Dr. Shira Zary
Israel

Pauză

Dr. Sergiu Nicola
București

Dr. Vlad-Cristian Deac
Oradea

Comunicări scurte (15.00 - 17.30)

Dr. Ricardo Kern
Brazilia
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SÂMBĂTĂ, 27 februarie

VINERI, 26 februarie

ORA

9.00 - 10.30

10.30 - 12.00

12.00 - 12.40

12.40 - 12.55

13.05 - 13.15

13.15 - 14.45

14.45 - 16.00

16.00 - 18.30

Dr. Dan Lazăr
Oradea

Prof. Dr. Ştefan-Ioan Stratul
Șef lucr. Dr. Horia Câlniceanu
Timişoara

Asist. Univ. Dr. George Mihai
București

Georgiana Simion, Bianca Ignat
București

12.55 - 13.05 Cătălina-Magda Potolea
București

Pauză

Dr. Christian-Klaus Gheorghiu
Germania

Av. Luciana Mihai
București

Comunicări scurte (15.00 - 17.30)

Dr. Daniel Melker
SUA

ORA

10.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

Şef. lucr. Dr. Dragoș Epistatu
Bucureşti

Dr. Gabriel Tulus
Germania

Dr. Ovidiu Rădescu
Braşov

Dr. Aurelian Cârstea 
Craiova

WORKSHOP (10.00 - 14.30)
Av. Luciana Mihai
Bucureşti
Dr. Vlad-Cristian Deac
Oradea

SALA CONFERINȚE

SALA CONFERINȚE SALA WORKSHOP

SALA COMUNICĂRI SCURTE



Managing the Dental Practice-Business
& Legal …Tips

Dr. Vlad-Cristian Deac

Manualul de operare al cabinetului stomatologic 
din perspectiva unui Dental Leader Av. Luciana Mihai

Tema manualului de operare care trebuie să fie la îndemana unui dental leader vine în 
continuarea conferinţei cu tema "Managementul de criză între malpraxis şi leadership"
care a deschis cadrul pentru a construi şi aplica strategii de management, proceduri 
şi protocoale, cuprinse în "manual".
În acest scop sunt necesare cunoştinte privind reglementarea juridică a relaţiei cu 
pacientul şi limitele răspunderii pentru medic şi cabinet, cât şi tehnici de relaţionare
cu pacienţii pentru a evita escaladarea conflictelor.  
Toate acestea şi multe altele prin Legal Training & more...   

Cifrele nu mint niciodată. 
Ce înseamnă calculele în cabinet? De unde începem? Ce ne spun?
Ne trebuie un plan de afaceri? Cum clădim planul de afaceri? 
Un set de raționamente de început pentru tânărul antreprenor.   

Cum construim un plan de afaceri 
pentru dezvoltarea cabinetului? 

Structurat pe două teme esenţiale şi complementare, cea de legal şi cea de business, 

workshopul, prin cele două gazde, invită cel puţin la o iniţiere în managementul 

cabinetului stomatologic, pornind chiar de la ideea că înainte de toate este nevoie 

de strategii, planificare şi politici bine definite.

LectoriWorkshop
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Șef Lucr. Dr. Horia Câlniceanu
� TIMIŞOARA

Parodontologia la limitele
menţinerii dinţilor

În contextul înlocuirii tot mai accelerate a rădăcinilor dinţilor naturali cu implanturi pe 
care o constatăm în clinica stomatologică modernă, limitele menţinerii dinţilor sever 
afectaţi de boala parodontală revin tot mai acut în discuţie. În primele decenii ale 
secolului XX, o afirmaţie protetică celebră – “Legea lui Ante” (1926) – stabilea prin 
mijloace geometrice limitele mecanice ale reconstructiei prin punţi. Ulterior, atât în 
verificarea capacităţii ţesuturilor parodontale reduse de a suporta LPF, cât şi în 
comparaţiile bazate pe dovezi între durabilitatea restaurărilor protetice fixe pe dinţi şi a 
celor pe implanturi, au intervenit parodontologi celebri, precum Sture Nyman (1982), Dan 
Lundgren (1986, 1994) Klaus Lang (2007). Toţi aceşti cercetatori clinicieni au constatat o 
funcţionare foarte îndelungată şi pe deplin satisfăcătoare a LPF extinse chiar în situaţii de 
enorm deficit marcat de suport parodontal, ceea ce împinge, în multe situatii, decizia 
înlocuirii prin implanturi a dinţilor naturali cu boala parodontală severă, către un teritoriu 
mai degrabă etic şi de decizie personală a pacientului. Prezentarea conţine o serie de 
cazuri-limită parodontale, în care tratamentul parodontal a fost continuat în etapa 
reconstructivă cu dispozitive de imobilizare bazate pe re-inventarea adezivă a unor 
propuneri mai vechi, dar şi LPF extinse, echilibrate şi funcţionale. Plusul de igienă necesar 
întreţinerii parodontale a fost adus în ultimele cazuri de tehnici de preparare care 
facilitează îndepartarea eficientă a plăcii, combatând în acelaşi timp inflamaţia reziduală 
şi pierderile de ataşament, devenite inacceptabile în noul context. Sunt discutate 
modălităţile de monitorizare parodontală şi conţinutul acestora, ca şi bazarea deciziei 
terapeutice în direcţia biologică şi în interesul manifest al pacientului.

Asist. Univ. Dr. Horia Câlniceanu, este absolvent al Facultăţii de Medicină şi Farmacie 
din Oradea promoţia 2003 si Doctor în Ştiinte Medicale din 2012. 
A obţinut titlurile de medic specialist de Chirurgie Dento-Alveolară în 2009, Competenţa de 
implantologie în 2012 şi medic specialist de Parodontologie din 2016.
În prezent işi desfasoară activitatea didactică şi de cercetare în Clinica de Parodontologie din 
cadrul  UMF Victor Babeş din Timişoara, fiind şi indrumator de rezidentiat la specialitatea 
Parodontologie. Are o experienta clinică bazată pe 16 ani de practică privată.
A publicat şi a sustinut conferinţe sau sau workshopuri în domeniul chirurgiei plastice 
parodontale, microchirurgiei muco-gingivale şi a bolii periimplantare.

www.dental.ro

Dr. Aurelian Cârstea
� CRAIOVA

Bioceramica, materialul viitorului?

Rolul obturaţiei de canal este acela de a sigila tot sistemul endodontic pentru a 
împiedica comunicarea sau schimbul între parodontiu și spațiul endodontic. 
Prin urmare trebuie să obtureze pentru o perioadă mare şi complet tot spaţiul 
din interiorul canalului radicular, astfel încât niciun spaţiu gol să nu existe.

Sealerii folosiţi la obturaţia radiculară au fost revizuiţi într-o serie de studii, fie în 
mod general, fie pe baza compoziției acestora, incluzând oxid de zinc eugenol, 
hidroxidul de calciu, ionomer de sticlă și sealerii pe bază de rășină. O nouă categorie
de sealeri a obţinut popularitate, pe bază de silicat tricalcic.

Sealerii tradiționali oferă o bună obturație, folosiţi împreună cu gutaperca, folosiţi 
special în tehnicile la cald. Dar tehnicile la cald sunt dificil de gestionat, au nevoie de 
instrumente scumpe și prezintă o curbă largă de învățare. 
Sealarii pe baza de bioceramică sunt un material nou, care a fost dezvoltat pentru a 
depăşi unele dintre aceste deficiențe.

Dr. Aurelian Cârstea a absolvit UMF Craiova, Facultatea de Medicină Dentara în anul 2008.

Înca din studenție a fost pasionat de o ramură a stomatologiei care se ocupă cu tratamentul 
infecțiilor dintelui și a pulpei (nerv) dentare, numita endodonție.

După absolvire a decis să-și completeze studiile cu un master susținut la UMF Carol Davila 
și în paralel a urmat competența în implatologie.

În 2010 a descoperit microscopul dentar și cu această ocazie un nou univers al cunoașterii, 
al posibilităților medicale.



Dr. Vlad-Cristian Deac
� ORADEA

Antreprenoriatul de criză 
postpandemic și restart

Ultimul an a reprezentat o piatră de temelie pentru schimbările ce au început 
să se producă în economia mondială, atingând-o bineînțeles și pe cea românească. 
Sectorul medical stomatologic a fost unul lovit din plin de criza sanitară.

Ce urmează în perioada următoare? Care este situația actuală și de unde începem să 
recădim și cum? Care este trusa antreprenorului pentru ceea ce urmează?

O conferință pentru antreprenorii stomatologi la început de drum. 

Dr. Vlad-Cristian Deac
• Experiență antreprenorială în domeniul stomatologic
• Facilitator și trainer open space (viziune, strategie, management de proiect)
• Facilitator și formator pe competențe antreprenoriale în domeniul medical
• Lector în cadrul programului de educație antreprenoriala al AMSPPR
• Experiență în scriere, coordonare și implementare de proiecte cu finanțare europeană
• Inițiator, coordonator și participant în cadrul diverselor echipe de proiect
• Redactor șef al Dentalife Journal
• National Liaison Officer al FDI pentru România

Workshop:  
Managing the Dental Practice - Business & Legal Tips...
Cum croim un plan de afaceri pentru dezvoltarea cabinetului?

www.dental.ro

� BUCUREȘTI

Trebuie sau nu extrași dinţii? Pare simplu, dar decizia nu e chiar întotdeauna
uşor de luat. Care este ordinea abordării? Există dinţi naturali provizorii?
Este mai bine să extragem tot de la început sau etapizat?
Când facem încărcare imediată? Merită riscul? Sunt situaţii în care provizoratul este
o destul de mare problemă? Cum combinăm etapele legate de alte subspecialităţi 
(ortodonţie, parodontologie). Cât va dura tot tratamentul? Există variantă economică 
fără să compromită rezultatul? Are importanţă psihologia pacientului?

Toate sunt întrebări pertinente la care trebuie să răspundem în faţa pacientului 
şi a propriei consţiinţe. Această prezentare face o trecere în revista raţională a unei 
multitudini de cazuri din care cu siguranţă cu toţii avem de tras concluzii. 

O privire asupra strategiilor de trecere 
de la dentiţia naturală la cea 
reconstruită implanter - o perspectivă 
asupra cazurilor din ultimii 18 ani

Șef Lucr. Dr. Dragoş Epistatu

• Absolvent al Facultății de Stomatologie  la UMF Carol Davila București, 1995
• Preparator și apoi asistent universitar la catedra de Protetică Dentară
• Medic specialist (1999) și apoi medic primar de Ortodonție și Ortopedie Dentofacială 
• Doctor în medicină dentară din 2005
• Cadru didactic la Catedra de Implantologie 2007-2009
• Premiul de carte universitară 2008
• Șef de lucrari ( 2009) 
• Șeful disciplinei de Radiologie Dentară si Generală 2009- prezent
• Lector la numeroase congrese internaționale pe teme de protetică, ortopedie dentofacială
   și implantologie
• Diplomat al Societății Române de Implantologie Orală și Biomateriale
• Certificate de apreciere în implantologie (Tiradix- Italia), New York College of Dentistry
• Diploma de excelență în învățământul stomatologic
• Membru de onoare al AMSPPR



Referent pentru implantologie/parodontologie

Chirurgia peri-dentară și peri-implantară
din practica privată.

Monitorizarea pe termen lung și mediu

Dr. Christian-Klaus Gheorghiu

Dacă la începutul anilor 2000, preocuparea implantologică principală era osseointegrarea 
implantelor, astăzi ne confruntăm cu prevenirea periimplantitei
prin transformarea biotipului din subțire în gros.

 Preocuparea pur implantologică s-a mutat spre chirurgie peri-dentară și/sau
 peri-implantară spre obținerea unei gingii groase, stabile și (în măsura capacităților
 operatorului dar și al gazdei, starea de sănătate a pacientului) estetice.

 Monitorizarea pe termen mediu și lung oferă informații utile pentru medicul
 stomatolog cu pondere de ocupație în implantologie/parodontologie.

Dr. Christian Klaus Gheorghiu este născut în Bucureşti şi s-a stabilit în Germania din 1981

• 1989-1994 - Facultatea de stomatologie Carol Davila București 
• 2001 - Învăţarea implantologiei prin Curriculum implantologie ( DGZI) şi cursuri Straumann
• 05.2002 - Goldmann school of dental medicine 
• 2005 - Expert în implantologie (DGOI) 2005
• 2005 - Diplomate of ICOI 2005
• 2007-2015 study club for periodontology and implantology Prof. Mick Dragoo,
   Escondido, California
• 2007-2009 Master of Sciense in implantology (Universitatea Krems)
• 2009 Master of biologic dentistry GABD

� GERMANIA

Referent pentru implantologie/parodontologie
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Dr. Ricardo Kern

Conditioning Peri-implant Tissue – 
From a Single Implant to Full Arch 
Rehabilitation

Dr. Kern graduated from the Universidade Federal do Paraná (UFPR), one of the most 
prestigious universities in Brasil. He obtained a Postgraduate degree in Periodontology 
in 2003 and a Master’s Degree in Oral Rehabilitation from the Universidade Estadual de 
Ponta Grossa in 2007. 

Gingival design and conditioning in the aesthetic zone.
Delivering a restorative work over implants and achieve a natural control of the 
many steps during the surgical treatment.

 Mastering bone reconstruction, implant placement, and soft tissue graft
 techniques sometimes are not enough… We also need to control how to customize
 and modify the shape of the tissues previously grafted.
 This lecture brings step by step techniques on how to perform controlled and 
 precise modification of the “Pink” anatomy, giving shape to pontics, papillae
 and emergence profile, in order to obtain the gingival “frame” for our crowns. 

 • Directle Single sites conditioning
 • Indirectly Single site conditioning
 • Full and partial conditioning using the Gingival Conditioning Cast technique

Firmly entrenched within the high aesthetic requirements of Brasilian dentistry, 
Dr. Ricardo Kern focuses his work on the demanding disciplines of soft tissue design and 
reconstruction. 
He has a vast experiance in immediate implant placemente with temporization, from 
single tooth cases to full arch rehabilitations. He has presented both didactic programs
and reconstruction at numerous seminars and congresses. 

� BRAZILIA



Direct composite posterior restorations - the most popular restorative procedure. 
At the same time, being the most popular and easily available - the procedure does not 
always give us the result we strive for - to make a restoration that looks, feels and 
functions like a part of a natural tooth. It is even confusing - the most popular and from 
the first look the most simple procedure - at the same time is a very complex one. 
There is vast information available on complex build up, layering techniques, state of 
the art bonding protocols and even functional schools. But if we focus on all of them 
too much, we might lose track of the basics, that are actually the most important 
factors influencing our procedures. Things like magnification, isolation or self control 
via dental photography might even look like too distant factors to actually make an 
influence for direct posterior composite restorations, but are the ones that help me 
the most to get the result I strive for. During my lecture I will share the progress of my 
fillings and how my approach changed. I will share how photography can be the best 
mentor you ever wanted, rubber dam isolation - the best assistant you ever dreamed of, 
and how to break down the complex occlusal morphology in a simple and easily 
understood manner, which actually leads to a better looking direct restorations.

Dr. Mindaugas Kudelis
� LITUANIA

Anatomy of a Great Filling

Dr. Mindaugas Kudelis is a general dentist who graduated from Lithuanian University of 
Health Sciences and has a Master degree in dentistry. Dr. Mindaugas Kudelis is an 
internationally recognized dentist, belonging to the new generation, known especially from 
the online environment where he frequently posts cases. Having work experience in both 
public and private sectors, he had a chance to meet different kinds of patients in need of 
different treatment approach. 
At the moment Dr. Mindaugas Kudelis is working at a family run private practice, where his 
main focus of interest is restorative dentistry. Inspired by social media and aiming to provide 
the best quality treatment he understood that for this you need a controlled working 
environment – rubber dam isolation as well as self control through work photo 
documentation. The combination lead to a faster growth of skills in posterior restorative 
dentistry, and that’s the main topic Dr. Mindaugas Kudelis wants to share with colleagues. 
He is a lecturer at national and international congresses, invited for presentations and 
workshops addressed to dentists all over the world.

www.dental.ro

� ORADEA

The anatomical proximal reconstruction in the anterior region is one of the most 
important objectives that protects the proximal papilla, gives a natural esthetic 
appearance and also tooth stability. 

 This is why the proximal area should be reconstructed as close as possible to the
 proximal natural aspect of the anterior teeth. The proximal surface in an apical
 coronal view has a gingival embrasure, the contact area and also the incisal
 embrasure. This surface is not flat, it has a 3D architecture. 
 This presenatation will focus on understanding the design of the natural proximal
 surface and how it can be restored with composite using basic proximal matrices
 that can be found on the market. 
 Anterior PROXIMAL SURFACE How to restore it with composite.

Anterior PROXIMAL SURFACE 
How to Restore it with Composite

Dr. Dan Lazăr

Dr. Dan Lazăr a absolvit Facultatea de Medicină Dentară din Cluj-Napoca în anul 2005, 
după care a urmat multe alte cursuri post-universitare specifice domeniului în România 
și în Europa. Din 2007 până în 2009 a predat în cadrul Facultății de Medicină Dentară Iuliu 
Hațieganu din Cluj-Napoca. Începând cu anul 2005 și-a desfășurat activitatea în diferite 
clinici din mediul privat. Din iunie 2016 activează în propria clinică, Clinica LAZĂR.

Pasiunea pentru frumusețe îl determină să studieze mai mult despre tehnica și arta 
fotografiei dentare și despre percepția estetică a zâmbetului. Ca lector, principalele 
subiecte sunt: fotografia dentară, restaurări estetice din compozit și protetică dentară.

Congrese și cursuri de specialitate: Dental University of Groningen, Olanda; Competence
in Esthetics Ivoclar, Vienna; International Congress of Aesthetic dentistry, EDAD, Istanbul; 
Hyperrealism in dentistry, Moscova; Esthetics – fiction or reality, VBT, Belgia; 
Italian Academy of Aesthetic dentistry, Monastire di Treviso, Italia; 
Competence in Aesthetics, Ivoclar, Budapesta



� SUA

The main objective of this presentation is to demonstrate how the importance 
of the TEAM approach in managing difficult periodontal and restorative cases can help 
to maintain these cases for many years.  
If we can maintain a guarded tooth or teeth this will help the success of implants 
as far as length of their success.  The success of managing these types of cases directly 
depends on the Restorative Dentists ability to take a broken-down tooth or teeth and 
rebuild them through the procedure of Bonded Composite Resins as well as 
provisionals restorations which will allow the Periodontist to treat the tooth or teeth 
so they can be Restored ideally for long term stability.

Dr. Daniel Melker

A Team Approach Comprehensive
Periodontal And Restorative Dentistry:

Reaching Your Periodontal Potential
Through Restorative Dentistry

www.dental.ro

Education – University of Florida 1966 to 1969; Emory University 1969 to 1973; Boston 
University School of Dentistry 1973 to 1975
Specialty training in Periodontics

Daniel J. Melker, D.D.S. had been in private practice of Periodontics for forty years years in 
Clearwater, Florida.

Dr. Melker has lectured to the University of Florida Periodontic and Prosthodontic graduate 
programs on the Periodontic-Restorative relationship and has also lectured at a lot of 
universities in the USA.
Dr. Melker also had the pleasure to speak to Dr. Samuel Lee’s International Academy of Dental 
Implantology.
International lectures include Canada and Estonia.

Dr. Melker was fortunate to be able to write a chapter in the new textbook Advances in 
Periodontal surgery on Biologic Shaping in conjunction with Dr. Alan Rosenfeld and Dr. Salvador 
Nares. Due to Covid there is a delay in two new textbooks that will be coming out in late 2021 
also with Chapters on Biologic Shaping.

Dr. Melker has published articles in The International Journal of Periodontics & Restorative 
Dentistry, Academy of General Dentistry, Contemporary Esthetics, Dentaltown, JIACD, Chairside 
Dentistry and Dentistry Today. Dr. Melker is also a two time Gold Medal recipient from The 
Florida Academy of Cosmetic Dentistry.

In participation with Proctor & Gamble/Alza and Biora Dr. Melker was a clinical researcher in 
relationship to the tetracycline delivery system, Actisite® and Emdogain enamel protein matrix. 
In addition, Dr. Melker participated in the Actisite® Launch Satellite Symposium as a case 
presenter and has also lectured for Biora on the benefits of using Emdogain in bone 
regenerative procedures.

� BUCUREȘTI

Alternativa utilizării laserului dentar în cadrul procedurilor de estetică dentară iși face 
tot mai mult loc în protocolul de lucru al medicului stomatolog.

Pe lângă rezultatul estetic obținut avem și beneficiul că terapia laser reprezintă 
stomatologie minim invazivă. 

Avantaje precum un grad mai mare de vizibilitate datorită sângerării reduse, vindecare 
mai rapidă datorită efectului biostimulator, posibilitatea de a lucra fără anestezie sau 
cu anestezie de suprafață, fac din laserul dentar prima opțiune în procedurile estetice.

Pentru a putea folosi cu succes laser terapia în estetica dentară trebuie să cunoaștem 
lungimile de undă disponibile și indicațiile fiecareia, parametrii fizici și cum trebuie 
setați, în ce situații clinice este indicat să folosim o tehnică sau alta.

Vom parcurge împreună toate acestea și multe altele de-a lungul prezentării unor 
cazuri clinice care ne vor arăta beneficiile introducerii laserului dentar în practica 
de zi cu zi alături de tehnicile convenționale.

Asist. Univ. Dr. George Mihai

Terapia laser în estetica dentară

Asist. Univ. Dr. George Mihai 

• Medic primar în stomatologie generală
• Medic specialist în protetică
• Doctor în protetică
• Master în laser (Aachen University)
• Experiență clinică de 20 ani și în utilizarea laserului de peste 6 ani



� BUCUREȘTI

Pe fondul premisei că realitatea poate aduce orice afacere în momente de criză
şi pentru că străbatem o perioadă de criză, ne adresăm managerilor de cabinet, 
fie că sunt medici sau nu, din perspectiva leaderului care, indiferent de situaţie trebuie 
să-si conducă echipa spre succes. Adică, spre un act medical de tip win-win, care să îl 
satisfacă pe pacient şi să asigure buna reputaţie şi plus valoare practicii medicale
şi organizaţiei.
Tema malpraxisului în cabinetul stomatologic este abordată din perspectiva prevenţiei 
ca strategie permanentă de management atât pentru medicul stomatolog, cât şi 
pentru managerul - leader.
O călătorie virtuală printre tips & tricks, din care să realizăm că stă în puterea 
leaderului să construiască o echipă şi în puterea echipei să urmeze o strategie, 
fie ea şi de criză.

Workshop:  
Managing the Dental Practice - Business & Legal Tips...
Manualul de operare al cabinetului stomatologic din perspectiva unui dental leader

Av. Luciana Mihai

Managementul de criză în cabinetul
stomatologic între malpraxis şi leadership

Av. Luciana Mihai este consultant, mediator și trainer cu practică specializată și experiență 
de peste 12 ani în domeniul medical, este deja cunoscută prin conferințele și seminariile 
susținute de-a lungul anilor, evenimente dedicate medicilor stomatologi precum cele din 
seria Cum prevenim malpraxisul în stomatologie.

Pe lângă experiența juridică și cea managerială, doamna avocat dovedește un real atașament 
față de practica stomatologică privată, fiind din 2007 colaborator permanent al AMSPPR și 
autor al articolelor juridice din revista Dentalife/Viața stomatologică.
Evenimentele a carei gazdă este, sunt adresate medicilor stomatologi și/sau managerilor 
de cabinete private, sub deviza: Legal Training & more...

www.dental.ro

� BUCUREȘTI

În cadrul prezentării se vor aborda o serie de probleme cu care se confruntă medicii 
în cadrul retratamentelor endodontice, cum ar fi:

• îndepărtarea pivoților metalici și nemetalici (fibra de sticlă);
• îndepartarea obiectelor străine din canale - cimenturi, instrumente fracturate,
   praguri.

Prezentarea va fi o succesiune de cazuri exemplificate cu videouri din cursul 
tratamentului pentru fiecare subiect abordat în parte. 

Dr. Sergiu Nicola

Retratamentul endodontic - 
serie de cazuri clinice - sesiune video

Dr. Sergiu Nicola
• Absolvent al Facultății de Medicină Dentară Carol Davila, București 2003;
• Master în Endodonțtie 2007-2008 Bucuresti;
• Practică privată axată pe endodonție din 2006;
• Autor de articole de specialitate șsi capitole ale unor cărț de endodonție din țară
   și străinătate;
• 2017 - Root Canal Anatomy in Permanent Dentition - Marco A. Versiani;
• 2016 - Movimento Reciprocante na Endodontia - Dedeus, Souza et all;
• 2014 - Tratat de endodonție - A. Iliescu.



� CLUJ-NAPOCA

Estetica dentară este mariajul dintre arta şi ştiinţa stomatologiei. 
Pentru obținerea celor mai bune rezultate trebuie ţinut cont de sănătatea orală 
și funcționalitatea tratamentelor.
 
 Obiectivul acestei prezentări este de a familiariza stomatologii generalişti sau
 specialişti cu cele mai importante aspecte biologice şi clinice legate de
 interacţiunile dintre tratamentele protetice şi țesuturile parodontale şi 
 de a oferi raţiune despre când şi cum să integreze protetica la pacienţii
 compromişi parodontal.

Dr. Flavius Popa a absolvit U.M.F. “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în anul 2011 și este medic 
specialist parodontolog cu experiență în diagnosticul și tratamentul bolii parodontale prin 
terapie de bază sau regenerativă. Este pasionat de educarea pacienților cu privire la 
importanța igienei orale, interesat să fie mereu la curent cu cele mai recente tehnici de 
diagnosticare și tratament al bolii parodontale pentru a oferi cel mai înalt nivel posibil de 
îngrijire a pacientului, foarte motivat și dedicat pacienților.

De nouă ani face parte din echipa interdisciplinară a clinicii Stomestet din Cluj Napoca
care tratează cu responsabilitate procedurile și protocoalele în vederea gestionării 
pacienților și înțelege importanța colaborării pentru a obține cele mai bune rezultate
de tratament.

Este membru al Societății de Parodontologie, European Federation of Periodontology 
și al Societății Stomatologice Române de Estetică.

Reabilitarea pacienților
cu afecţiuni parodontale

Dr. Flavius Popa

www.dental.ro

� BRAȘOV

Mini implantul de ancorare a devenit un concept popular în ortodonție în ultimii ani
și au fost dezvoltate metode pentru a crea sisteme de ancorare scheletice absolute, 
iar cu noul design oferă modificări în toate cele trei planuri spațiale. Scopul acestei 
prezentări este de a ilustra procesul de planificare al echipei interdisciplinare și de a 
formula obiective de tratament realiste pentru a asigura calitatea rezultatului final 
cu ajutorul sistemelor de ancorare scheletice. Abordarea tratamentului depinde de 
tipul de malocluzii pe care le voi prezenta prin ilustrarea mai multor cazuri clinice: 
înghesuirea dentară severă, protruzia bialveolară, extruziunea molară, protracția 
distalizarea, mezioversiunea și ingresiunea grupului lateral, corectarea deplasarii liniei 
mediene, compromiterea stării parodontale a dinilor anteriori/posteriori, ocluzii adănci 
și deschise frontale sau constricții maxilare în cazul paciențiilor adulți. Mini 
implanturile ortodontice pot fi plasate aproape oriunde în oasele maxilare, unde există 
suficient os pentru ancorare unde nu există o altă structură anatomică, precum nervi 
sau radăcini dentare ce poate interfera cu implantul ortodontic. Cu ajutorul ancorajului 
scheletic molarii maxilari au fost distalizați (au avut o forță de activare de 4,5 mm: la 
coroană 3,2 mm și 3,5 mm la nivelul rădăcinii cu înclinație de 10 grade, câștigare de 
spațiu de 3 mm și intruziunea molarilor cu 1,9 mm) , iar planul de ocluzie nivelat fără 
prodenția zonei frontale. Pentru cazurile cu absenta congenitala a incisivilor laterali a 
fost nevoie de expansiune maxilară asistată chirurgical ca prim pas în vederea obținerii 
spațiului de 8 mm pentru substituire acestora cu implanturi dentare acoperite de 
coroane de înveliș în cadrul tratamentului interdisciplinar cu îmbunătățire evidentă a 
funcției dar și esteticii.
Prin complexitatea interacțiunii specialiștilor a permis o tranziție treptată spre
conceptul de „tratament personalizat”, îndepărtandu-ne ușor de o „viziune unică
pentru toate anomaliile”.

Dr. Ovidiu Dănuţ Rădescu

Metode de tratament inovative
în secolul XXI

• Doctor în știinţe medicale;
• Medic primar ortodonţie și ortopedie dentofacială;
• Absolvent al Facultăţii de Medcină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca,
   Facultatea de Medicină Dentară, promoţia 2009;
Încă din timpul studiilor de specialitate, a realizat că dezvoltarea profesională înseamnă să 
devii conştient de abilitaţile şi competenţele pe care le ai, depăşindu-ţi limitele de fiecare 
dată. Primul pas concret ca specialist este dezvoltarea continuă şi îmbunătăţirea constantă 
a calităţii vieţii pacienţilor.



� TURCIA

Erosive tooth wear is a multifactorial condition of growing concern in today’s 
clinical dentistry. Even dental erosion is the loss of hard dental tissues as a result 
of acid attacks, it gets complicated when abrasion included in the dynamic oral cavity. 
In clinical practice, it is often a challenge for prevention and treatment since many 
etiological factors may be involved.

In our presentation we will review the diagnosis, detection, prevention and current 
minimally invasive restorative treatment protocols of complicated erosive cases.

Istanbul University Faculty of Dentistry Dept. of Restorative Dentistry

• DDS degree in 2000, Istanbul University Faculty of Dentistry;
• PhD in 2007 with the doctorate thesis entitled “Comparison of antibacterial effects
  of dentin bonding agents in vitro”-Istanbul University Faculty of Dentistry;
• Assoc. Professorship degree in 2012;
• 2012- Visiting Lecturer in King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital;
• Scientific publications in internationally/nationally indexed journals, book chapters;
• Lectures in various master programmes, international conferences, seminars and
  performed hands-on courses in restorativedentistry about adhesive dentistry,
  minimal invasive dentistry and restorative materials;
• Memberships in international scientific associations;
• Member of the Board of Istanbul University;
• Board Member of Turkish Dental Association International Affairs Commitee;
• Board Member of Turkish Aesthetic Dentistry Academy Association;
• Chairperson of ERO/FDI Working Group Continuing Medical Education;
• FDI Regional Continuing Education Director of Europe

Dental Erosion-prevention or Restorative? 
Which Way, When?

Prof. Dr. Hande Şar Sancakli

www.dental.ro

Georgiana Simion
Bianca Ignat
� BUCUREȘTI

Complianța sterilizării în 
cabinetele de medicină dentară

Acum, mai mult ca oricând, pacienții si profesioniștii din medicina dentară sunt constienți 
de pericolele reprezentate de contaminarea încrucișată. 

Complianța asociată procesului de sterilizare trebuie să fie o prioritate în orice cabinet 
stomatologic. Obiectivele prezentării sunt: descrierea cerintelor legislative pentru o 
reprocesare eficientă a dispozitivului medical; descrierea variabilelor critice are 
sterilizăarii cu abur – și importanța lor; pasii ce trebuie urmați pentru monitorizarea 
corectă a sterilizării cu abur.

Georgiana Simion, Clinical Specialist 3M Medical

Asistent medical de 16 ani, cu specializare în Marketing (2010), certificate de Formator COD 
NC242401 şi certificare AORN „OR Protocol®.

Din 2013 s-a alăturat companiei 3M România și, pe lângă responsabilitățile de promovare şi 
marketing, și-a dedicat activitatea dezvoltării de programe educaţionale şi campanii de 
conştientizare a standardelor şi recomandărilor de bună practică medicală. 
Susţine şi promovează soluţiile pentru profilaxia infecţiilor asociate actului medical.

A organizat sau a participat în calitate de lector în cadrul a numeroase evenimente 
cu caracter ştiinţific şi educațional.

Bianca Ignat, Specialist marketing 3M Medical Solutions Division 

Specialist Marketing cu o experiență de 14 ani în cadrul companiei 3M România. 
S-a alăturat diviziei medicale în anul 2019, fiind direct responsabilă de implementarea 
și execuția campaniilor de marketing și lucrând în strânsă colaborare cu Clinical Specialist 
pentru organizarea și participarea în cadrul evenimentelor educaționale.



www.dental.ro

Prof. Dr. Ştefan-Ioan Stratul
� TIMIŞOARA

Parodontologia la limitele
menţinerii dinţilor

În contextul înlocuirii tot mai accelerate a rădăcinilor dinţilor naturali cu implanturi pe 
care o constatăm în clinica stomatologică modernă, limitele menţinerii dinţilor sever 
afectaţi de boala parodontală revin tot mai acut în discuţie. În primele decenii ale 
secolului XX, o afirmaţie protetică celebră – “Legea lui Ante” (1926) – stabilea prin 
mijloace geometrice limitele mecanice ale reconstructiei prin punţi. Ulterior, atât în 
verificarea capacităţii ţesuturilor parodontale reduse de a suporta LPF, cât şi în 
comparaţiile bazate pe dovezi între durabilitatea restaurărilor protetice fixe pe dinţi şi a 
celor pe implanturi, au intervenit parodontologi celebri, precum Sture Nyman (1982), Dan 
Lundgren (1986, 1994) Klaus Lang (2007). Toţi aceşti cercetatori clinicieni au constatat o 
funcţionare foarte îndelungată şi pe deplin satisfăcătoare a LPF extinse chiar în situaţii de 
enorm deficit marcat de suport parodontal, ceea ce împinge, în multe situatii, decizia 
înlocuirii prin implanturi a dinţilor naturali cu boala parodontală severă, către un teritoriu 
mai degrabă etic şi de decizie personală a pacientului. Prezentarea conţine o serie de 
cazuri-limită parodontale, în care tratamentul parodontal a fost continuat în etapa 
reconstructivă cu dispozitive de imobilizare bazate pe re-inventarea adezivă a unor 
propuneri mai vechi, dar şi LPF extinse, echilibrate şi funcţionale. Plusul de igienă necesar 
întreţinerii parodontale a fost adus în ultimele cazuri de tehnici de preparare care 
facilitează îndepartarea eficientă a plăcii, combatând în acelaşi timp inflamaţia reziduală 
şi pierderile de ataşament, devenite inacceptabile în noul context. Sunt discutate 
modălităţile de monitorizare parodontală şi conţinutul acestora, ca şi bazarea deciziei 
terapeutice în direcţia biologică şi în interesul manifest al pacientului.

Prof. Dr. Ștefan-Ioan Stratul a absolvit Facultatea de Medicină Dentară a Universității de 
Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara în 1989 și Facultatea de Teologie Ortodoxă 
a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1995. Deține un titlu doctoral al Universității de 
Medicină absolvite, un al doilea (Dr. Med. Dent.) de la Universitatea Johannes Gutenberg din 
Mainz, Germania (conducător Prof. Dr. Dr. Anton Sculean), un al treilea titlu doctoral conferit de 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și titlul de Master în Endodonție Clinică de la Universitatea 
Carol Davila din București. În prezent este profesor la Disciplina de Parodontologie din UMF 
Victor Babeș Timișoara. Medic primar de parodontologie din 2014. Candidat la abilitare în 2015. 
A publicat și a conferențiat extensiv în domeniile terapiei parodontale non-chirurgicale și 
regenerative. Temele științifice de interes actuale sunt microchirurgia muco-gingivală și plastică 
parodontală și boala periimplantară. Pe lângă activitățile științifice și academice, Prof. Dr. 
Stratul conduce din 1991 o mare clinică privată în Timișoara, cu activitate concentrată pe 
parodontologie și endodonția performantă.

� GERMANIA

Leziunile endo-parodontale sunt afecţiuni rare care implică lezarea concomitentă 
a sistemului endodontic precum şi a parodontului. Aceste leziuni au adesea anumite 
asemănări fie numai cu leziuni endodontice (parodontite apicale cronice sau acute), 
fie numai cu leziuni parodontale (parodontite marginale), fie au un tablou clinic 
întâlnit la ambele tipuri de leziuni.

Leziunile endo-parodontale

Dr. Gabriel Tulus

• Dr. Gabriel Tulus este absolvent al Facultății de Stomatologie București în anul 1989;
• Medic Stomatolog în București între anii 1990 - 1995;
• Din 1996 până în prezent medic stomatolog în Germania;
• Din anul 2004 cabinet propriu în Viersen - Germania;
• Numeroase publicații în reviste de răspândire națională și internațională, cursuri, conferințe,
   demonstrații practice – peste 100; Participare la studii știintifice, parțial publicate;
• Membru activ în numeroase societăți științifice naționale și internaționale;
• Lector oficial agreat de Camera Medicilor, cu drept de organizare și susținere de cursuri
  practice și conferințe; 
• Din 2004 - Specialist în Endodontie al D.G.Z (Societatea Germană de Terapie Conservativă);
• Din 2004 – Certified Member E.S.E. (Societatea Europeană de Endodonție);
• 2007 Premiul „Practicianul anului“ decernat de Societatea Germană de Terapie Conservativă
   pentru cea mai bună prezantare de caz;
• 2007, 2008, 2009 – nominalizare pentru distincția “Endo Award” al VDZE (asociaia
   endodontologilor certificați din Germania);
• 2011 – decernarea premiului Endo Award al VDZE pentru chirurgie endodontică;
• 2014 – decernarea premiului “Peter Guldener” pentru cea mai bună publicație pe teme
   endodontice în Germania în calitate de coautor.

Terapia acestor leziuni este diferită în funcție de etiologie.
Stabilirea unui diagnostic corect, legat de etiologie, este esențială pentru alegerea
planului de tratament, inclusiv în ceea ce priveşte succesiunea manoperelor de efectuat. 
Prognosticul este legat de tipul şi etiologia leziunii endo-parodontale precum şi de 
corectitudinea tratamentului, inclusiv etapele de tratament.
Acest curs tratează diagnosticul şi terapia leziunilor endo-parodontale atât din
perspectiva endodontologului, cât şi a parodontologului, arătînd şi necesitatea
cooperării interdisciplinare.



� ISRAEL

Flowable composites and flowable bulk fill materials are an integral part of our daily 
restorative technique, with versatile clinical indications for use – from class V 
restorations, to liners, to esthetic detailing and repair.

However, their application is not always convenient and easy, with bubbles often 
showing up in the most inopportune moments, and difficult cavity access. In this 
lecture, we will introduce a novel flowable delivery system that will make using 
flowable materials a pleasure.

Dr. Shira Zary

Flowable composites: bursting the bubble

Dr. Shira Zary graduated summa cum laude from Tel Aviv University, Goldschleger School
of Dental Medicine, Israel, in 2005.

In 2012, Dr. Zary returned to Tel Aviv University, where she has since been serving as a 
Clinical Instructor in the Department of Oral Rehabilitation.

Prior to joining 3M in 2011, Dr. Zary focused mainly on esthetics and oral rehabilitation in her 
private practice. Dr. Zary lectures extensively in the international dental community, as 3M 
Oral Care Solutions Scientific Affairs & Education Manager, Dental Procedures, for Europe, 
Middle East and Africa.

www.dental.ro

Conferințe
Comunicări

Worskhopuri
Actualități legislative

Programul Congresului

JOI, 25 februarie
ORA SALA CONFERINȚE

Dental Erosion-Prevention or Restorative? Which Way? When?
Prof. Dr. Hande Șar Sancakli - Turcia

Deschidere congres

Anatomy of a Great Filling 
Dr. Mindaugas Kudelis - Lituania

09.30 - 10.30

9.15 - 9.30

10.30 - 12.00

Reabilitarea pacienților cu afecţiuni parodontale
Dr. Flavius Popa - Cluj-Napoca

12.00 - 13.30

Flowable Composites: Bursting the Bubble
Dr. Shira Zary - Israel

13.30 - 13.45

Retratamentul endodontic - serie de cazuri clinice -  sesiune video
Dr. Sergiu Nicola - București

14.00 - 15.30

Antreprenoriatul de criză postpandemic și restart
Dr. Vlad-Cristian Deac - Oradea

15.30 - 16.30

Conditioning Peri-Implant Tissue – From a Single Implant 
to Full Arch Rehabilitation
Dr. Ricardo Kern - Brazilia

16.30 - 18.15

Pauză13.45 - 14.00

15.00 - 

15.10 - 

15.20 - 

15.30 - 

15.40 - 

ORA LIVE 2

Comunicări scurte15.00 - 17.40

15.50 - 

Lupele în stomatologie. Avantaje și limite • Dr. Bogdan Vasilescu - București
Studiu clinic-radiologic asupra dinților stâlpi din lucrările protetice fixe
• Dr. Diana Chioreanu - București
Studiu radiologico-clinic privind dinţii stâlpi ai protezelor mobile
• Dr. Iulia Mantea - București
Studiu asupra incidenţei fracturilor în serviciul de chirurgie OMF
• Dr. Alexandru Cuculici - București
Corelație între imaginea radiologică și diagnosticul histopatologic al
formațiunilor tumorale maxilare • Dr. Densisa Fusea - București
Restaurare protetică pe dinte tratat endodontic. Prezentare caz clinic
• Dr. Adina-Nicoleta Șerban, Dr. Radu-Daniel Șerban - Covasna
Abordarea traumatismelor frecvente în cabinetul stomatologic
• Dr. Izabella Fenesi - Oradea
Arhitectura zâmbetului • Dr. Andreea Marc, Stud. Andreea Bandi - Oradea

ORA

16.00 - 

16.10 - 

SALA COMUNICĂRI SCURTE



JOI, 25 februarie

16.20 - 

16.30 - 

16.40 - 

16.50 - 
17.00 - 

17.10 - 

17.20 - 

17.30 - 
17.40 - 

Hedonomia – Plăcerea prin muncă • Dr. Sorin Pența, Dr. Elena-Cristina Tofan, 
Dr. Virgil-Alexander Pența - București
Autofluorescența tisulară în diagnosticul leziunilor orale 
• Dr. Elena-Cristina Tofan, Dr. Virgil-Alexander Pența, Dr. Victor-Dan Tofan, 
Șef Lucr. Dr Ioanina Părlătescu - București
SPR în studiul formării peliculei proteice salivare pe suprafețele dentare 
• Dr. Virgil-Alexander Pența, Dr. Elena-Cristina Tofan, Dr. Victor-Dan Tofan - București
Albirea dentară, aspecte teoretice și practice • Dr. Marina Purcarea - Craiova
Aspecte clinice și complicații ale molarilor de minte • Dr. Roxana Bulata - Craiova
Anxietatea și noțiunea Patient Value în contextul pandemiei Covid
• Dr. Letiția Raiciu - Bucureşti
Construcționismul social în stomatologie - un produs al percepției societății
• Dr. Letiția Raiciu - Bucureşti
Avantaje fără dezavantaje ale PRF. • Dr. George Sirca - Oradea

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Comunicări scurte15.00 - 17.30

ORA SALA COMUNICĂRI SCURTE

VINERI, 26 februarie
ORA

Parodontologia la limitele menținerii dinților
Prof. Dr. Dr. med. dent. Ştefan-Ioan Stratul
Șef Lucr. Dr. Horia Câlniceanu - Timişoara

Anterior Proximal Surface. How to Restore it with Composite
Dr. Dan Lazăr - Oradea

9.00 - 10.30

10.30 - 12.00

Terapia laser în estetica dentară
Asist. Univ. Dr. George Mihai - București
Complianta sterilizării în cabinetele de medicina dentară
Georgiana Simion | Clinical Specialist 3M Medical
Bianca Ignat | Marketing Specialist 3M Medical
Asigurarea de răspundere civilă profesională - protecția de care
ai nevoie în caz de malpraxis
Cătălina-Magda Potolea, Allianz Țiriac

12.00 - 12.40

12.40 - 12.55

12.55 - 13.05

Chirurgia peri-dentară și peri-implantară din practica privată. 
Monitorizarea pe termen lung și mediu
Dr. Christian-Klaus Gheorghiu - Germania

13.15 - 14.45

Managementul de criză în cabinetul stomatologic
între malpraxis și leadership
Av. Luciana Mihai - București

14.45 - 16.00

A Team Approach Comprehensive Periodontal and Restorative Dentistry: 
Reaching Your Periodontal Potential Through Restorative Dentistry 
Dr. Daniel Melker - SUA

16.00 - 18.30

Pauză13.05 - 13.15

SALA CONFERINȚE

cu suportul Elmex

VINERI, 26 februarie

ORA
Comunicări scurte15.00 - 17.30

15.00 - 

15.10 - 

15.20 - 

15.30 - 

15.40 - 

15.50 - 
16.00 - 

16.10 - 

16.20 - 
16.30 - 

16.40 - 

16.50 - 

Managementul complex al cheilognatopalatoschizis: prezentare de caz
• Dr. Diana Preda, Dr. Radu Ștefan Dragason, tehn. dent. principal Elena Cruciu, 
Şef lucr. Dr. Cătălin Chiriac-Babei, Şef lucr. Dr. Simona Stoicescu, 
Prof. univ. Dr. Dan-Mircea Enescu - București
Anestezia în tratamentul stomatologic la copii 
• Dr. Diana Preda, Dr. Corina-Silvia Seyedin-Kharrazi, Dr. Adrian-Vasile Motrescu, 
Conf. Univ. Dr. Alexandrina Muntean, Dr. Cristina-Oana Ștefănescu - București
Patologia ATM întâlnită în cabinetele dentare şi tratamentele adecvate.
Cazuri clinice • Dr. Alina Dalban-Gămulescu - Braşov
Este influenţată viaţa medicului stomatolog de Sindromul Burnout?
• Psihopedagog Dr. Ágota Antalka, Dr. Huba-László Antalka - Covasna
Utilizarea Bulei Bichat în tratamentul comunicărilor oro-sinusale 
• Asist. Univ. Dr. Despina Bereczki-Temistocle  - Tg. Mureş
La ce vârstă indicăm primul control ortodontic? • Dr. Ovidiu Rădescu - Braşov
Telemedicina în cabinetul de Ortodonție • Dr. Ovidiu Rădescu - Braşov
Observații clinice și actualități de tratament ortodontic prin ancoraj scheletic
• Asist. Univ. Dr. Consuela Iencea, Stud. Roxana Pîrvan - Oradea
Dispozitive pentru deprogramarea neuro-musculară • Dr. Adela Toia - Oradea
Simptomatologia disfuncției temporo-mandibulare •Dr. Lilla Schneider - Oradea
Vindecarea ţesuturilor moi după utilizarea laserului dentar - 2 cazuri clinice 
• Asist. Univ. Dr. George Mihai - Bucureşti
Regulamentul intern, instrument juridic, de management și de conciliere 
în cabinetul stomatologic • Av. Luciana Mihai - Bucureşti
Restaurări provizorii prin metoda CAD-CAM. • Dr. Anita Bozgan - Oradea
Protezarea imediat: rapid, eficient şi spectaculos 
• Dr. Horia Tozlovanu, Dr. Mihai Tozlovanu - Covasna
Trecutul nu prea îndepărtat al profesiei noastre
• Dr. Mihai Tozlovanu, Dr. Horia Tozlovanu - Covasna

17.00 - 

17.10 - 

17.20 - 

17.30 - Sesiune de întrebări și răspunsuri

www.dental.ro

SALA COMUNICĂRI SCURTE
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www.dental.ro

ORA

Leziunile endo-parodontale
Dr. Gabriel Tulus - Germania

O privire asupra strategiilor de trecere de la dentiția naturală 
la cea reconstruită implantar - 
o perspectivă asupra cazurilor din ultimii 18 ani
Şef. lucr. Dr. Dragoș Epistatu, Dr. Oana Boboc, Dr. Cristina Busu, 
Dr. Mirela Negoiță, Asist. Univ. Dr. Florian Dogioiu, Dr. Cezar Trașcu
- Bucureşti

10.00 - 11.30

11.30 - 12.30

Metode de tratament inovative în secolul XXI
Dr. Ovidiu Rădescu - Braşov

12.30 - 13.30

Bioceramica, materialul viitorului?
Dr. Aurelian Cârstea - Craiova13.30 - 14.30

SALA CONFERINȚE

Workshop
Managing the Dental Practice-Business & Legal …..Tips.

Manualul de operare al cabinetului stomatologic din perspectiva
unui Dental Leader
Av. Luciana Mihai - București

Cum construim un plan de afaceri pentru dezvoltarea cabinetului? 
Dr. Vlad-Cristian Deac - Oradea

10.00 - 14.30 

ORA SALA WORKSHOP

25-27 Februarie 2021
EDIȚIE ONLINE

www.viatastomatologica.ro | redactie@dental.ro

AMSPPR reuneşte prin libera adeziune medici dentişti, cetăţeni 
ai Uniunii Europene şi ai Spaţiului Economic European, licențiaţi 
în medicina dentară sau echivalentul acesteia, indiferent de 
naţionalitate, convingeri politice, religioase.

Devenind membru al asociației, te alături practicienilor privați din România, fiind 
important ca practicienii să aibă o umbrelă comună, aceasta este AMSPPR.
În AMSPPR poți să vii cu idei, care dacă sunt motivate se pot transforma în realități. Identi-
ficându-se elementele comune ale membrilor se conturează o strategie unitară bazată pe 
satisfacerea unor nevoi similare, cu beneficii concrete pentru toţi membrii asociaţiei.

• contribuție de participare redusă la manifestările AMSPPR şi ale partenerilor AMSPPR;
• participare la programele de profilaxie ale Asociației organizate cu sprijinul
   Colgate România;
• facilităţi oferite de parteneriatul încheiat cu ALLIANZ-TIRIAC la încheierea asigurării pentru 

malpraxis, inclusiv pentru asigurarea mijloacelor fixe ale cabinetului și 
asigurării locuinței, persoanelor, mașinii;

•  consiliere juridică permanentă în revista asociaţiei;
•  sprijinirea inițiativelor locale ale membrilor în profilaxie;
•  informări manifestări profesionale interne/externe;
•  contribuţie de participare redusă sau gratuită a membrilor cu vechime de minim 5 ani 

la Congresele AMSPPR (selecţie anuală efectuată de conducerea asociaţiei).
•  anunțuri gratuite de mică publicitate în mijloacele de informare ale asociației.

Membru AMSPPR poate deveni orice medic dentist licențiat în medicina dentară ori stu-
dent la medicina dentară, care recunoaşte Statutul, plăteste cotizaţia pe baza liberei ade-
ziuni. Adeziunea se depune la sediul filialei regionale în teritoriul căreia îşi are medicul 
sediul profesional principal sau unic, respectiv în teritoriul căreia se află centrul universi-
tar la care este înscris studentul. (www.dental.ro).

Ce este AMSPPR?

De ce membru AMSPPR?

Ce îţi oferă asociaţia?

Cum pot deveni membru?

Pentru a fi membru AMSPPR, orice persoană are obligaţia să îşi exercite drepturile de 
membru, cât şi să respecte îndatoririle pe care i le conferă calitatea de membru al 
AMSPPR.

Drepturile şi îndatoririle membrilor

CAZURI CLINICE, NOUTĂȚI, 
CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, OPINII

Nu pot fi membri ai AMSPPR acei medici care constituie subiectul unei condamnări 
pentru o infracţiune ce este incompatibilă cu profesia de medic sau sunt sancţionaţi cu 
ridicarea dreptului de practică medicală de către forurile îndreptăţite.
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Comitetul de organizare:
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Dr. Anita Bozgan
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Dr. Vlad-Cristian Deac
Asist. Univ. Dr. Consuela Iencea
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Dr. Bogdan Popescu
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Dr. Mihai-Horia Tozlovanu
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