RAPORT DE ACTIVITATE
OCTOMBRIE 2009-OCTOMBRIE 2010
DR. VOICU A. DAVID
PREŞEDINTE AMSPPR
CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL
În perioada imediat următoare alegerilor din octombrie 2009 CDN s-a întrunit în noiembrie 2009 în prima şedinţă
după alegeri îndeplinindu-şi atribuţiile statutare. Au fost stabilite prin vot: departamentele şi vicepreşedinţii AMSPPR
responsabili de acestea, vicepreşedinţii responsabili de activităţile FR, înlocuitorul preşedintelui în cazuri de forţă majoră,
National Liaison Officer pentru FDI şi ORE-FDI, deciziile ce nu suportă amânare să fie distribuite şi votate prin e-mail, etc.
CDN a votat de asemenea Calendarul de şedinţe al membrilor BP / CDN pentru perioada decembrie 2009 –
decembrie 2010. Sediul Central a refăcut grila de comunicaţii a membrilor BP / CDN cu date actualizate.
Până la data redactării prezentului, în anul 2010 CDN s-a întrunit de 4 ori. Prima şedinţă în 23 – 24 ianuarie la
Braşov, (prima zi destinată unei şedinţe non-formale de tip open space cu proiecte diverse), a 2-a în 08 mai, (în care au fost
analizate rezultatele Congresului şi miniexpoziţiei 2010), a 3-a în 12 iunie, prima şedinţă CDN desfăşurată sub formă de audio
conferinţă, a 4-a în 18 septembrie dedicată pregătirii AGN.
BIROUL PERMANENT
În perioada raportată, toate şedinţele BP au avut loc sub formă de audio conferinţe fiind puse în aplicare deciziile
votate anterior de CDN. În perioada pregătirii congresului, 2 din cele 5 conferinţe telefonice ale BP au fost dublate de
şedinţele Comitetului de Organizare al Congresului.
MEMBRII AMSPPR
Membrii asociaţi şi interesele cabinetelor lor au stat în centrul atenţiei CDN. Propunerile şi iniţiativele colegilor: dr.
Nicolae Cazacu, dr. Sergiu Barna, dr. Florin Lup, au fost prezentate în mape CDN fiind dezbătute şi votate. În acest mod s-au
realizat pentru membri următoarele: Pachetul de bază al AMSPPR pentru membri săi (care înlocuieşte documentul „40 de
motive pentru a fi membru AMSPPR”), fidelizarea membrilor cu vechime mai mare de 5 ani (prin oferirea participării gratuite la
Congresele AMSPPR a unui număr de membri stabiliţi de fiecare filială).
În revista Viata Stomatologică avocatul AMSPPR Luciana Mihai a realizat articole importante de legislaţie specifică cu
impact asupra cabinetului:
- Autorizarea sanitară a funcţionării cabinetelor de medicină dentară (OMSP 1030 / 2009);
- Exercitarea profesiei de medic dentist ca persoană fizică independentă pe bază de contract;
- Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale utilizate în cabinet (OMSP 1662 / 2007);
- Modalitatea de întocmire şi utilizare a documentelor financiar contabile emise de cabinet (OMEF 3512 / 2008);
- O.U.G. nr. 58 / 2010 pentru modificarea şi completarea L. nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri
financiar-fiscale, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 82 / 2010 – aplicare la profesia de medic dentist.
CONGRESUL AMSPPR – FDI 2010
Încă din prima sa şedinţă din noiembrie CDN s-a preocupat de organizarea rapidă a Congresului AMSPPR 2010,
parte a programului de educaţie profesională continuă a FDI. S-au votat: perioada (11-13 martie), Comitetul de Organizare al
Congresului, s-au invitat lectorii, etc. S-a depus în termenul legal dosarul complet de acreditare al AMSPPR, (asociaţie
naţională care cuprinde 9 Filiale Regionale) ca furnizor de EMC pentru 2010. Lectorii invitaţi şi-au depus în termenul legal
dosarele de acreditare la CMDR pentru 2010.
Congresul AMSPPR 2010 dedicat specialităţii protetică a avut tema „Protetica – Estetică şi funcţionalitate,”coorganizatori fiind FDI, ORE-FDI, GADEF, şi în premieră EPA (European Prosthodontics Association). Au fost prezenţi un
număr de peste 24 de lectori de prestigiu din Austria, Franţa, Germania, Israel, Italia, Olanda şi România. Lectorii congresului
au fost acreditaţi de CMDR. AMSPPR nu a fost acreditată ca furnizor de EMC pe 2010, fără nici un fel de explicaţie. Nici
Congresul 2010 nu a fost creditat cu ore EMC de CMDR la fel ca şi Congresul 2009, numărul participanţilor fiind din această
cauză redus. Refuzurile de acreditare a asociaţie / creditare congres fac obiectul unor acţiuni în instanţă.

MINIEXPOZIŢIA DIN CADRUL CONGRESULUI
După analizarea numărului mic al confirmărilor de participare primite de la expozanţi, CDN a votat să nu mai
organizeze în 2010 o expoziţie de nivelul ediţiei RoDentExpo 2009.
În cadrul Congresului AMSPPR 2010 s-a organizat o miniexpoziţie de profil fiind prezente 17 firme expozante. Dintre
partenerii noştri la eveniment, Colgate Palmolive (România) SRL, Kerr Hawe, DentiSystem Arad SRL, Ivoclar Vivadent AG,
YTS Dental SRL au participat cu lectori proprii de valoare, ce au susţinut conferinţe de mare interes. Calitatea de sponsor al
evenimentului a revenit firmelor Colgate Palmolive (România) SRL, BCR, Wrigley Romania SRL.
MASA ROTUNDĂ ANIVERSARĂ AMSPPR XX ANI
În cadrul Congresului s-a organizat Masa Rotundă aniversară „20 ani alături de AMSPPR” ce a reunit membri
fondatori, membri de onoare, membri în conducerile judeţene, regionale, centrale, în cadrul manifestării marcându-se
momentele istorice ale asociaţiei şi având loc dezbateri despre probleme curente şi de viitor. A fost distribuită tuturor
participanţilor Diploma aniversară „a XX a Aniversare …pentru colegi” care a fost distribuită în vară tuturor delegaţilor AGN a
AMSPPR.
REVISTA „VIAŢA SOMATOLOGICĂ”
Noul colegiu profesional de redacţie votat de CDN în noiembrie 2009 a realizat nr. 5 şi 6 / 2009 al VS cu un nou
aspect / conţinut. Au fost realizate nr.1, 2 şi 3 / 2010, acestea având un nou aspect aniversar atât coperta cât şi capurile de
pagină având ca laitmotiv aniversarea a 20 de ani de existenţă a AMSPPR.
Reamintim că vechea echipă de redacţie a fost invitată la Comisia Superioară de Disciplină a CMDR, ultima oară în
20 noiembrie 2009.
Din considerente de natură financiară CDN a decis ca pe anul în curs revista să fie editată în 4 numere.
SITE-UL www.dental.ro
Site-ul www.dental.ro este în curs de construcţie şi alimentare cu informaţii de circa de 2 ani, urmând a deveni
funcţional, dinamic şi atractiv doar prin contribuţia tuturor responsabililor de departamente.
S-a realizat postarea unor informaţii bazale pentru membri: Asigurarea de malpraxis Allianz Tiriac pentru 2010,
promovarea Congresului AMSPPR – FDI 2010, Pachetul de bază al AMSPPR pentru membrii săi plătitori, promovarea
manifestărilor ştiinţifice regionale ale AMSPPR, propunerile AMSPPR pentru Proiectul de Cod Deontologic al CMDR,
câştigarea de AMSPPR a procesului intentat de dr. G. Andruhovici şi dr. R. Aldica, dezminţirea despre participarea AMSPPR
cu un alt Congres la DENTA 2010, diferite link-uri utile, etc.
CDN a decis instruirea personalului angajat pentru postarea de informaţii pe site.
JURIDICE
AMSPPR a câştigat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă procesul deschis de dr. Rodica Aldica & comp. la Bucureşti
împotriva AMSPPR prin care se cerea dizolvarea asociaţiei şi preluarea patrimoniului acesteia de către nou înfiinţata
asociaţie-clonă AMSPPR Ardeal Nord, fondată tot de dr. Rodica Aldica & comp.
AMSPPR, respectiv AMSPPR Filiala Regională Ardeal Nord a câştigat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă procesul
desfăşurat la Cluj, având ca obiect anularea deciziei nelegală şi nestatutară de dizolvare a AMSPPR Filiala Regională Ardeal
Nord şi preluare a patrimoniului acesteia de către aceeaşi asociaţie-clonă, AMSPPR Ardeal Nord.
AMSPPR a câştigat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă procesele deschise de dr. G. Andruhovici şi dr. R. Aldica, la
Bucureşti împotriva AMSPPR cu privire la deciziile adoptate de AGN în octombrie 2007. Instanţa a stabilit că toate deciziile
AGN 2007 inclusiv cea privind revocarea din funcţia de preşedinte a dr. G. Andruhovici au fost legale.
Sunt în curs de înregistrare în justiţie deciziile votate majoritar de delegaţii AGN 2007-2008-2009.
Au fost realizaţi toţi paşii juridici pentru corectarea prevederilor nelegale ale Regulamentului Comisiei Superioare de
Disciplină al CMDR, existând un proces pe rol ce are ca obiect anularea respectivului act administrativ.
Au fost realizaţi toţi paşii juridici cu privire la refuzul CMDR de a credita cu ore EMC Congresului AMSPPR - ARE
2009, respectiv Congresul AMSPPR 2010, pe rolul instanţei competente fiind deschis de AMSPPR un proces în acest sens,
prin care totodată au fost cerute şi despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.
Au fost realizaţi toţi paşii juridici cu privire la refuzul CMDR de a reacredita AMSPPR ca furnizor EMC pe anul 2010
existând de asemenea un proces deschis de AMSPPR în acest sens.

Deoarece în toate pliantele manifestării Denta din martie 2010, numele AMSPPR a apărut ca organizator al
Congresului desfăşurat în cadrul respectivei manifestări, prin avocat a fost notificat Romexpo SA cu privire la utilizarea
nelegală a numelui şi mărcii AMSPPR, solicitându-se daune pentru compensarea prejudiciului. A avut loc o întâlnire cu
reprezentanţii Romexpo SA urmând ca aceştia să formuleze o ofertă concretă privind despăgubirile AMSPPR, în caz contrar
AMSPPR putând să externalizeze conflictul instanţei competente.
S-a înregistrat şi obţinut marca exclusivă AMSPPR la OSIM (Certificat de înregistrare al Mărcii nr. 105105 / 2010).
S-a realizat opoziţie la OSIM la marca „AMSPPR Ardeal Nord” ce aparţine asociaţiei-clonă cu acelaşi nume, fondată de dr.
Rodica Aldica şi care nu are nici o legătură cu AMSPPR.
VENITURI / CHELTUIELI
În fiecare şedinţă CDN a analizat veniturile şi cheltuielile Sediului Central, s-a monitorizat evidenţa membrilor şi a
cotizaţiilor virate de FR. S-a realizat pliantul pre-Congres cu pachete de oferte de cereri de sponsorizare pentru atragerea de
firme, în felul acest devenind şi BCR sponsor al Congresului 2010. Colgate – Palmolive România SRL a redus pentru 2010 şi
semestrul I din 2011 valoarea sponsorizării anuale a AMSPPR. Se poartă discuţii cu firma Wrigley România SRL pentru
încheierea unui nou contract de sponsorizare.
CDN a votat măsuri de austeritate financiară: preşedintele fără indemnizaţie de conducere, şedinţele executive ale
BP ca audio-conferinţe, optimizarea abonamentului Vodafone, anunţarea numărului actual de membri la FDI şi ORE-FDI
(pentru cotizaţii externe), s-au recuperat datoriile din 2009 obţinute din publicitatea în VS, s-a încercat expediţia publicaţiilor
prin curieri (acolo unde există), Buletinul Informativ Naţional „Quo Vadis” este realizat din 2010 în format electronic şi postat
pe site, s-a desfiinţat 1 post operator de PC, este în curs de pensionare contabilul angajat, s-a renunţat la unele contracte de
servicii, opţional membrii BP îşi suportă personal cheltuielile de transport şi telefonie mobilă. S-au limitat de asemenea
cheltuielile legate de organizarea Congresului AMSPPR 2010.
S.C. DENTAL PROFESIONAL SRL
Datorită înregistrării de deficit cu ocazia RoDentExpo 2009 asociatul unic AMSPPR a decis suspendarea temporară a
activităţii SRL-ului asociaţiei începând cu 31 dec 2009.
ORGANIZAŢII PROFESIONALE INTERNAŢIONALE
ORE-FDI
În cadrul Sesiunii Plenare ORE-FDI 2010 de la Erevan - Armenia din perioada 29-30 aprilie 2010 au avut loc alegeri
pentru noua conducere. Asociaţia noastră a trimis felicitări noii conduceri. Datorită costurilor ridicate în contextul deficitului
financiar, AMSPPR nu a participat cu delegaţi la această sesiune.
S-a contestat la nivelul Board-ului ORE- FDI confuzia creată prin prezenţa pe lista delegaţiei României a altor
persoane care nu aveau calitatea de membri ai AMSPPR.
S-au primit scuze oficiale scrise din partea noului preşedinte ORE-FDI motivaţia fiind greşeala şi confuzia
organizatorică a Asociaţiei Dentare din Armenia.
FDI
Au fost adresate felicitări noii conduceri a FDI alese în 2009 la Singapore.
In anul 2010, Adunarea Generală FDI a avut loc în Bahia - Brazilia perioada 2-5 septembrie 2010. Datorită costurilor
ridicate în contextul deficitului financiar, AMSPPR nu a participat cu delegaţi la această sesiune.
În data de 17 septembrie 2010 AMSPPR a fost invitată de conducerea UNAS la o discuţie consultativă în
vederea clarificărilor necesare depunerii candidaturii UNAS ca membră în FDI (delegaţia a fost formată din
preşedintele, directorul executiv şi avocatul asociaţiei).

CED
Prin decizie a AGN 2009, AMSPPR a refuzat plata cotizaţiei către CED impusă în raport cu numărul total al medicilor
stomatologi din România (circa 15.000 euro pentru 15.000 medici), deoarece negocierile purtate cu CED în 2007-2009 nu sau finalizat prin consensul de a achita cotizaţia în cuantumul corespunzător numărului de medici stomatologi români, membri
AMSPPR. În concluzie nu s-a participat la AG a CED 2009, de la Bruxelles, AMSPPR anunţând oficial că s-a retras din CED.
CMDR
În demersul normalizării relaţiilor cu conducerea CMDR s-a încercat continuarea celor 3 runde de discuţii AMSPPR CMDR din vara lui 2009, s-a votat şi expediat în 16 octombrie 2009 o scrisoare de intenţii însoţită de un Proiect de Declaraţie
de principii, la care nu s-a primit nici un răspuns.
Nu s-au primit nici un fel de răspunsuri nici la plângerile prealabile depuse de AMSPPR la CMDR referitoare la necreditarea Congresului AMSPPR 2009, neacreditarea asociaţiei ca furnizor de EMC pentru 2010 şi la prevederile nelegale
conţinute de Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR. În consecinţă, după ce termenul legal în care CMDR ca organ
administrativ avea obligaţia legală de a răspunde la plângerile formulate de noi prin avocat, AMSPPR s-a văzut obligată să se
adreseze instanţei de contencios administrativ pentru soluţionarea celor 3 litigii mai sus amintite.
AMSPPR a încercat să sprijine demersul CMDR de schimbare a Codului Deontologic, în acest sens depunând şi
publicând pe site în termenul solicitat propunerile AMSPPR pentru proiectul noului Cod Deontologic al CMDR.
Cu 3 zile înainte de AGN a CMDR din aprilie 2010, a avut loc o întâlnire a unei delegaţii a AMSPPR formată din 3
membri ai BP (dr. Voicu A. David, dr. Dan F. Grigorescu şi dr. Marton G. Panţel) împreună cu avocatul AMSPPR Luciana
Mihai cu dl prof. dr. Augustin Mihai, preşedintele CMDR, la invitaţia acestuia. S-au discutat multe, s-au făcut promisiuni, dar
nu s-a materializat nimic în AGN a CMDR.
ACTIVITATEA PREŞEDINTELUI ÎN RAPORT CU ATRIBUŢIILE STABILITE PRIN STATUT
În primul an din acest mandat activitatea statutară prevăzută în art. 62 ca preşedinte a constat din:
- Conducerea curentă, operativă şi permanentă a activităţii;
- Aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGN şi CDN (a căror executare a fost posibilă);
- Reprezentarea asociaţiei în relaţiile interne şi internaţionale;
- Angajarea prin semnătură faţă de instituţiile publice şi private;
- Urmărirea realizării bugetului de venituri şi cheltuieli;
- Supunerea la vot în CDN a deciziilor, hotărârilor, contractelor, etc.;
- Conducerea, controlarea şi îndrumarea activităţii vicepreşedinţilor;
- Conducerea, controlarea şi îndrumarea activităţii personalului SC;
- Delegarea din proprie iniţiativă a unor atribuţii membrilor CDN;
- Publicarea Statutului AMSPPR ediţia a IV-a actualizată în BIN QV nr. 6 / 2009.
ACTIVITATE PRACTICĂ PREŞEDINTE
1. CORESPONDENŢĂ: CMDR, MS, ANTD, EPA, ROMEXPO, X-TEL, GADEF, ERO-FDI, FDI, CED, lectori
Congres, delegaţi AMSPPR (trimestrul IV 2009, semestrul I 2010), membri CDN, membri
BP, membri COC, FR Muntenia I (sediu), FR Dobrogea şi FR Ardeal Sud (preşedinte),
avocat, director executiv, secretară, contabil, membri, nemembri, e-mailuri diverse, etc.
2. ANALIZĂ CONTRACTE: contract voluntariat studenţi, contract barter tipărituri Congres, contract săli RIN Hotel,
contracte lectori Congres, contract, Protecţia Muncii, noul contract X-TEL, contract
sponsorizare Colgate, etc.
3. PROIECTE DE DOCUMENTE: ordini de zi ale şedinţelor BP, CDN, Comitet Organizare Congres, Pachet de
Bază al AMSPPR pentru membrii.
4. PARTICIPARE LA ŞEDINŢE: şedinţele statutare ale BP, CDN, COC, întâlniri pe teme specializate cu terţi:
Colgate-Palmolive România, CMDR (Biroul Executiv, Preşedinte), Romexpo, UNAS. (la
întâlnirile specializate au participat Avocat Luciana Mihai, ing. Narcisa Şorop Director
Executiv, dr. Dan F. Grigorescu, vicepreşedinte, dr. Marton G. Panţel, vicepreşedinte),
şedinţe săptămânale miercuri cu director executiv şi avocat.

5. CORECTURI TEXTE : Statutul AMSPPR ediţia a IV-a actualizată, revistele Viaţa Stomatologică (5 şi 6/2009, 1 şi
2/2010), Buletinul Informativ Naţional Quo Vadis (5 şi 6 / 2009, 1 şi 2 / 2010), proiect Caiet
de sarcini pentru soft de evidenţă, pliant pentru sponsorii Congresului şi miniexpoziţiei, carte
poştală invitaţie Congres, Caietul Program al Congresului, certificate Congres, procesele
verbale ale şedinţelor BP, CDN, articole juridice avocat, corespondenţă, etc.
6. PUBLICARE ARTICOLE REVISTĂ : editoriale, articol despre AGN 2009, Medicul privat şi băncile, Congresul
SOLA 2009, Deschiderea oficială a Congresului AMSPPR 2010, Adunare festivă aniversară
AMSPPR XX de ani, Relatare CDN Braşov, Istoria AMSPPR IV, Ghid orientativ închidere an
fiscal 2009, Controlul ANAF la un contribuabil, Un paradox românesc (cel mai mare
producător european de medici dentişti), Stomatologul Privat şi Statul (XXXIII), Jaloane
culturale (Herta Muller, Actualităţi Stomatologice, Winston Churchill, Leonard Cohen),
interviu FINMEDIA.
Toate deciziile, hotărârile, corespondenţa internă şi internaţională au fost verificate şi girate pentru legalitate de
avocatul AMSPPR.
În fiecare zi de miercuri a săptămânii preşedintele a avut şedinţe telefonice organizatorice cu directorul executiv şi
avocatul asociaţiei. În medie timpul alocat activităţilor pentru AMSPPR a fost de circa 2 ore / zi lucrătoare. O evidenţă zilnică a
activităţii preşedintelui pe trimestrul IV 2009 şi trimestrul I 2010 a fost expediată spre cunoştinţă membrilor CDN.
Dr. Voicu A. David,
Preşedinte AMSPPR
RAPORT VOTAT DE DELEGAŢII ADUNĂRII GENERALE NAŢIONALE 2010

