RAPORT DE ACTIVITATE
OCTOMBRIE 2010 - OCTOMBRIE 2011
DR. VOICU A. DAVID
PREŞEDINTE AMSPPR
CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL
În cadrul şedinţelor CDN din această perioadă au fost luate prin vot majoritar decizii referitoare la: activitatea
statutară a AMSPPR la nivel de filiale, continuarea demersurilor juridice în vederea obţinerii acreditării asociaţiei ca
furnizor de EMC, realizarea revistei, realizarea revistei online, organizarea a două manifestări naţionale AMSPPR de
educaţie continuă, vânzarea apartamentului Sediului Central şi achiziţia unui spaţiu mai mic. În cazurile de urgenţă
unele proiecte de decizii s-au distribuit prin e-mail şi s-au luat prin vot electronic şi / sau telefonic.
BIROUL PERMANENT
A avut în această perioadă 2 conferinţe telefonice, punând în aplicare deciziile votate anterior de CDN
MEMBRII AMSPPR Pentru membri s-au realizat / tradus următoarele materiale publicate în paginile revistei:
A. Materiale de management al cabinetului stomatologic privat:
 Micul ghid fiscal: cum încheiem anul fiscal 2010,
 Asigurarea de răspundere civilă profesională Allianz Ţiriac 2011, 2012
 Afiş AMSPPR pentru pacienţi în sala de aşteptare
 Comunicat de presă al UE: Medicamentele contrafăcute, noi reglementări UE
 Noutăţi de la Ministerul Sănătăţii privind: Contractul Cadru 2011, controalele CNASS la contractanţi,
cardul naţional de sănătate, rezidenţiat, competenţele tinerilor medici angajaţi, angajarea fără
rezidenţiat, Centrul European de prevenire şi control al bolilor,
 Informaţii de la International Dental Show, Koln, 2011,
 Prezentare de la standurile AMSPPR la ARMEDICA 2010, 2011
 Asistenta din cabinetul de stomatologie (I) Chestionar de evaluare a cunoştinţelor epidemiologice

-

B. Informări juridice cu impact asupra cabinetului privat.
În revista Viaţa Stomatologică avocatul AMSPPR Luciana Mihai a publicat articole de legislaţie specifică.
Drepturile medicului dentist în relaţia cu pacientul,
Modificări aduse codului muncii prin Legea 40 / 2011 aplicabile raporturilor de muncă din cabinete stomatologice
Ghiduri de practică medicală în stomatologie (chirurgie orală şi maxilo-facială, chirurgia dento-alveolară )
Adresa AMSPPR către CMDR privind refuzul de acredita AMSPPR ca furnizor de EMC
Procesul AMSPPR împotriva CMDR referitor la refuzul nejustificat de a acredita AMSPPR ca furnizor de EMC
În cadrul manifestărilor naţionale ale AMSPPR av. Luciana Mihai a prezentat conferinţele:
Medicul dentist si riscul de malpraxis - o realitate de (re)mediat! (studii de caz), Oradea, 06 mai 2011.
Conformitatea cu legislaţia specifică pentru cabinetul stomatologic privat; evitarea amenzilor instituţiilor de control
Bucureşti, 17 noiembrie 2011

C. Pentru medicii stomatologi contractanţi ai Asigurărilor Sociale de Sănătate
S-a analizat activitatea CNASS în stomatologie din punct de vedere al Legii Concurenţei constatându-se abateri
grave de la prevederile acesteia, încălcându-se principiile de bază ale concurenţei din UE. Au fost publicate articolele:
- CNASS o instituţie anti concurenţială, dr. Voicu A. David,
- Recunoaşterea statului de către stat… sau evaluarea autorizării…, dr. Vlad. C. Deac
- ISO 9001: 2008, „Managementul calităţii” în cabinet. Explicaţii şi semnificaţii, dr. Voicu A. David,
- Scăderea plafoanelor CNASS … efect sau generator al crizei ?, dr. Vlad C. Deac
D. Relatări despre activităţile asociative:
 Relatare de la Adunarea Generală Naţională AMSPPR 2010, Deciziile AGN a AMSPPR 2010
 Cursul UPLR, „Managementul organizaţiilor profesionale”
 Relatare de la a 4-a ediţie a Conferinţei „Ziua Profesiilor Liberale din România”
 Festivitatea de decernare a bursei Orbit 2011
 Prima şedinţă de toamnă a Filialei Regionale Crişana
 Evoluţia practicii dentare din Franţa,

-

EDUCAŢIE MEDICALĂ PENTRU MEMBRI
A. Informări de la manifestări de Educaţie Medicală
Informare de la Congresul ADF 2010, Relatare de la congresul Bass 2011,
Educaţia Medicală Continuă a CMDR, ciclul de cinci ani (2006 - 2010) - Interviu cu membrii CDN al AMSPPR
Zilele Stomatologiei Orădene, o manifestare de succes chiar şi fără ore EMC, dr. Andrea Kovacs
Zilele Stomatologiei Orădene, ediţia 2011, dr. Cristina Tripon
Conferinţa Naţională AMSPPR, Oradea 2011, dr. Voicu A. David
Curs prof. dr.A.Petre: Ocluzia dentară – de la funcţional la estetic, de la ideal la posibil, dr. Sanda Danciu Stănoiu
Relatare de la Congresul „Implants conected to nature”, dr. Marton G. Panţel
Primul Summit Eugenol, dr. Marton G. Panţel
Cronica suplimentului nr. 2 / 2011 a revistei „Medicina în evoluţie”, Timişoara, Anamaria Capotescu
Simpozionul “Practice Based Dentistry”o manifestare AMSPPR, dr. Voicu A. David, dr. Marton G. Panţel
B. Publicare de articole ştiinţifice, studii de caz
Augmentarea verticală şi laterală cu ajutorul blocurilor osoase Xenogene, dr. Călin Cioban,
Precauţii profesionale, Sinus lift extern, dr.Alexandru Spînu
Controlul infecţiei pentru acordarea de urgenţă a îngrijirilor orale de bază, Ghid practic (partea I), dr. Robert Yee
Terapia peri-implantitei cu laserul ERBIUM: YAG, dr. Avi Reyhanian, dr Donald J. Coluzzi
Molar prim mandibular cu patru canale în rădăcina mezială. Un raport de caz, dr. Mircea Tudericiu

CONFERINŢA NAŢIONALĂ AMSPPR, Oradea, MAI 2011
A avut loc împreună cu Zilele Stomatologice Orădene. La deschiderea oficială au participat: dr. Voicu A. David,
preşedinte AMSPPR, vicepreşedinţii AMSPPR dr. Marton G. Panţel, dr. Vlad C. Deac, dr. Oana Ioviţă, preşedinţii de Filiale
Regionale: dr. Bogdan Roşca (FR Ardeal Sud), dr. Andrea Kovacs (FR Banat), dr. Aureliana Caraiane (FR Dobrogea), av.
Luciana Mihai, avocatul AMSPPR şi dr. Alin Şandru, preşedinte CMDR Bihor. Au participat de asemenea membri fondatori ai
FR Crişana, foşti membri ai Consiliului Director Naţional şi Biroului Permanent al AMSPPR (dr. Rodica Tudericiu, dr. Dan
Lazăr, dr. Tudor Stăncioiu, dr. Ioana Giurgiu, dr. Diana Salvan, dr. Adina Ţucudean). Lectorii care au susţinut prelegeri au
fost: dr. Adina Ţucudean, Av. Luciana Mihai, dr. Voicu A. David, dr. Panţel Marton Gyorgy, dr. Zeno Floriţa, dr. Stefan I.
Stratul, dr. Bogdan Bâldea, dr. Dan Blebea, dr. Dan Lazăr, dr. Sonila Stefoni, dr. Mircea Tudericiu, dr. Olimpiu Karancsi, dr.
Sebastian Neaţu
SIMPOZIONUL AMSPPR „PRACTICE BASED DENTISTRY”, Bucureşti, NOIEMBRIE 2011
AMSPPR a inaugurat în perioada 17- 18 noiembrie 2011 o serie de conferinţe având lectori medici din cabinete de
medicină privată, medici pasionaţi cu o experienţă semnificativă care au avut disponibilitatea de a-şi împărtăşi din experienţa
personală. O parte dintre lectori sunt deja cunoscuţi de pe Eugenol, alţii sunt prieteni vechi ai AMSPPR, iar alţii sunt lectori cu
vechi state în manifestări AMSPPR ca Zilele Stomatologiei Orădene şi DentalSurf. Simpozionul a fost organizat la Romexpo,
în sala Brâncuşi, în aceeaşi perioadă cu Expoziţia internaţională de medicină şi tehnică dentară DENTA 2011 toamna.
AMSPPR a avut alături în acest demers sponsorii asociaţiei Colgate Palmolive România şi Wrigley Romania.
Au participat: dr. Voicu A. David, Av. Luciana Mihai, dr. Adrian Dumitrache, preşedintele OTDR dl. Attila Dombai,
avocatul OTDR Marius Burcin, dr. Andrei Dumitrescu, dr. Cristina Ghiţă, dr. Sergiu Nicola, dr. Elisabeth Martoncsak,
dr. Rositsa Ileva, dr. Radu Baston, dr. Sebastian Neaţu dr. Răzvan Cîrligeanu.
FILIALELE REGIONALE
Filialele Regionale cu activităţi tradiţionale: FR Ardeal Nord (sesiune ştiinţifică cu tema: „Replicare microstructurală a
spaţiului endodontic (tehnici de obturare endodontică cu materiale termoplastice) „ lector: Dr.med.dent.preparator Camil
Ianeş, Cluj Napoca), FR Banat (calendar 2011 pentru toţi membrii, şedinţe CJ Arad, curs Arad „Ocluzia dentară – de la
funcţional la estetic, de la ideal la posibil”, dr. Alexandru Petre, curs CJ Mehedinţi,), FR Crişana (şedinţe CJ, Zilele
Stomatologiei Orădene 2011).
Filiala Regională Moldova. În urma promisiunilor repetate neonorate şi în final al refuzului conducerii FR Moldova de
a achita cotizaţia restantă din anii 2009, 2010, 2011 Sediul Central al AMSPPR a expediat către toţi membrii FR Moldova
scrisoarea nr. 47 / 13.05.2011 ce semnalează acestora nerespectarea Statutului de către conducerea regională.
În diferite e-mailuri trimise în vara anului 2011 conducerea FR Moldova şi-a luat angajamente de a plăti în mod
eşalonat datoriile statutare către sediul central, fapt ce nu s-a realizat.
În Buletinul Informativ al FR Moldova nr. 3 din noiembrie 2011 conducerea (nesemnată) a publicat o scrisoare către
toţi membrii în care se prezintă intenţia şi motivele „dizolvării filialei” prin hotărâre AGR şi preluarea patrimoniului de către o
nouă asociaţie (!), scrisoare urmată de un convocator pentru 2 şedinţe de AGR succesive, de asemenea nesemnat.

Sediul Central al AMSPPR a expediat scrisoarea nr. 71 / 21.11.2011 tuturor membrilor FR Moldova în care se dau
replicile legale, statutare, morale şi colegiale la neadevărurile din Buletinul Informativ al FR Moldova, făcându-se apel la
unitatea asociaţiei, scrisoare semnată de preşedintele AMSPPR.
Scrisoarea a fost însoţită de un al 2-lea material juridic intitulat „Opinie legală despre convocarea la AGR a FR
Moldova”, semnat de avocat AMSPPR Luciana Mihai în care sunt prezentate argumentele legale şi statutare referitoare la
caracterul complet nelegal şi nestatutar atât al convocatorului în sine cât şi a subiectelor de pe ordinea de zi.
În scrisoare 72 / 21.11.2011 Sediul Central al AMSPPR a notificat oficial Consiliului Director al FR Moldova obligaţia
de plată a cotizaţiei restante pe 2009, 2010, 2011 şi punerea acesteia în întârziere sub rezerva acţiunilor juridice ulterioare.
În a II-a AGR a FR Moldova din 26 noiembrie 2011, în urma luării de poziţie a dr. Liviu Zetu, fost vicepreşedinte
AMSPPR şi a altor colegi fideli asociaţiei naţionale unitare nu s-a votat pentru dizolvarea FR Moldova şi separarea sa de
AMSPPR, urmând ca Filiala Regională Moldova să îşi îndeplinească obligaţiile statutare de plată către sediul central.
În data de 30.11.2011 conducerea FR Moldova a virat Sediului Central suma de 22.000 lei reprezentând datorii
statutare pentru anii 2009 – 2010, după care întreaga conducere şi-a dat demisia, o conducere interimară până la noi alegeri
urmând a fi preluată de dr. Marius Popovici.
REVISTA „VIAŢA STOMATOLOGICĂ” (VS)
Noul colegiu profesional de redacţie al VS, votat de CDN în noiembrie 2009 a realizat nr. 4 / 2010 al VS.
Din considerente de natură financiară CDN a decis ca şi pe anul în curs revista să fie editată tot în 4 numere. Au fost
realizate nr.1, 2, 3, 4 / 2011 ale VS. Începând cu luna iunie 2011 redactorul şef dr. Vlad C. Deac s-a retras din activitate, CDN
desemnând prin vot pe dr. Voicu A. David ca redactor şef. Editoriale în numerele din 2011 ale revistei:
1. www.viatastomatologica.ro PRIMA REVISTĂ STOMATOLOGICĂ ONLINE DIN ROMÂNIA, dr. Voicu A. David
2. EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ ÎNTRE OBLIGAŢIE ŞI NECESITATE, dr. Marton G. Panţel
3. NEVOIA DE SĂNĂTATE, dr. Voicu A. David
4. RECUNOAŞTEREA STATULUI DE CĂTRE STAT… SAU EVALUAREA AUTORIZĂRII…, dr. Vlad. C. Deac
BULETINUL INFORMATIV NAŢIONAL „QUO VADIS”
În anul 2011 au fost realizate 4 ediţii ale Buletinului Informativ Naţional „Quo Vadis” în format electronic publicat atât
în paginile revistei cât şi pe site-ul www.viatastomatologica.ro
SITE-UL www.viatastomatologica.ro
În urma deciziei CDN, începând cu luna aprilie 2011 membrii AMSPPR pot accesa varianta online a revistei „Viaţa
Stomatologică”. Au fost realizate nr.1,2,3,4 / 2011 ale revistei www.viatastomatologica.ro .
În afară de posibilitatea de a citi, descărca şi tipări revista în varianta electronică cei interesaţi pot găsi multe alte
rubrici utile cum ar fi: NOUTĂŢI, ARHIVĂ (se pot accesa toate apariţiile „Viaţa Stomatologică” şi BIN „Quo Vadis” din ultimii
trei ani), JURIDIC, LEGISLATIE, ORE FDI, ANIVERSĂRI, MANIFESTĂRI, PARTENERI, CONTACT.
SITE-UL www.dental.ro
S-a continuat postarea de informaţii bazale pentru membri: Alegeri CMDR în FR Moldova, Conferinţa Naţională AMSPPR, mai
2011, ZSO 2011, Simpozion AMSPPR „Practice Based Dentistry” noiembrie 2011, manifestări ştiinţifice regionale ale AMSPPR, articole
juridice.

ROMEXPO
Deoarece în toate pliantele manifestării Denta din martie 2010, numele AMSPPR a apărut ca organizator al
Congresului desfăşurat în cadrul respectivei manifestări, prin avocatul AMSPPR fost notificat Romexpo SA cu privire la
utilizarea nelegală a numelui şi mărcii AMSPPR, solicitându-se daune pentru compensarea prejudiciului.
S-au negociat şi finalizat despăgubiri ale Romexpo pentru utilizarea ilegală a numelui şi mărcii AMSPPR în pliantele
Denta 2010, constând dintr-un protocol de colaborare încheiat pentru anii 2011 şi 2012, cu numeroase beneficii pentru
AMSPPR.
OSIM
A fost respinsă de OSIM cererea AMSPPR de înregistrare a mărcii individuale rezervată constând din denumirea
ADR (Asociaţia Dentară Română, votată de AGN 2008 la Sibiu), în decizia OSIM nr. 1031833 / 27 iulie 2011 prezentându-se
motivele legale ale respingerii cererii respectiv art. 5 lit..b.c.d. din OG nr. 15 / 2003

VENITURI / CHELTUIELI
S-a monitorizat evidenţa cotizaţiilor virate de FR, Buletinul Informativ Naţional„Quo Vadis” e realizat din 2010 în
continuare în format electronic. S-a votat cu unanimitate de către delegaţii AGN bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2010 . S-a
votat cu unanimitate de voturi de către delegaţii AGN decizia membrilor CDN de vânzare a apartamentului sediului central şi
cumpărare a unui sediu mai mic.
SPONSORI AMSPPR 2011
Colgate Palmolive România şi Wrigley România au încheiat contracte de sponsorizare cu AMSPPR (Colgate 2011 –
2012, Wrigley 2011) .
Sponsorii au participat cu lectori la manifestările naţionale AMSPPR: Conferinţa Naţională AMSPPR, Oradea 2011 şi
Simpozionul AMSPPR „Practice Based Dentistry”, Bucureşti 2011.
Compania Allianz Ţiriac este în continuare partener tradiţional AMSPPR.
S.C. DENTAL PROFESIONAL SRL
SC Dental Profesional SRL este suspendat temporar din activitate începând cu 31 decembrie 2009.
ORE-FDI
Nu s-a participat la Sesiunea Plenară ORE-FDI 2011 Sofia, Bulgaria datorită costurilor. S-a realizat, depus la termen
şi publicat Raportul Naţional al AMSPPR pentru anii 2009 – 2011 ce a fost trimis la ORE-FDI.
S-a relatat despre Fluxul de lucru în Grupurile de Lucru ale ORE, despre noutăţile de la Grupurile de lucru. S-au
completat două chestionare ORE-FDI trimise de Grupurile de Lucru: Prevenţia, Calitatea.
Au fost traduse şi publicate rezoluţiile ORE-FDI „Consolidarea practicii stomatologice liberale” (realizată de Grupul
de lucru ORE „Practica Stomatologică Liberală în Europa”) rezoluţie aprobată la Sesiunea Plenară ORE 2011, Sofia, Bulgaria
şi rezoluţia „Asistenta din Cabinetul Stomatologic”.
FDI
Nu s-a participat la Adunarea Generală Mondială FDI 2011 Mexico, Mexic datorită costurilor ridicate.
A fost prezentat un scurt raport post congres FDI 2010 şi a fost publicat Mesajul Preşedintelui - ales al
FDI, Dr. Orlando Monteiro Da Silva.
S-a continuat traducerea şi publicarea în serial a Manualului de Etică Dentară al FDI: Capitolul: Medicii stomatologi
şi colegii (Partea I, II) Anamaria Capotescu






CMDR
ne-acreditarea Congresului AMSPPR 2009,cu solicitare de daune, în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
prevederile nelegale ale Regulamentului de Disciplină al CMDR în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
ne-acreditarea AMSPPR ca furnizor de EMC pe 2010, în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Au fost adresate scrisori de felicitare membrilor noului Birou Executiv al CMDR ales în martie 2011
A fost adresată conducerii CMDR o scrisoare de solicitare a motivelor şi deciziilor de neacordare a acreditării ca
furnizor de EMC, ce a primit acelaşi răspuns negativ

JURIDICE
Dr. Carmen Dehelean a câştigat la Curtea de Apel Timişoara prin sentinţă definitivă şi irevocabilă procesul cu
CMDR în privinţa sancţiunii sale, cu plata cheltuielilor de judecată, pe care le-a recuperat prin executor judecătoresc.
Dr. Marton G. Panţel a câştigat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României procesul cu CMDR în privinţa
sancţiunii sale, aşteptându-se pronunţarea sentinţei definitive şi irevocabile la Curtea de Apel Oradea.
Dr. Voicu A. David a câştigat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României prin sentinţă definitivă şi
irevocabilă procesul cu CMDR referitor la nelegalitatea unor prevederi ale Regulamentului Comisiilor de Disciplină ale CMDR.
CMDR este obligat prin efectul legii să refacă Regulamentul Comisiilor de Disciplină şi să îl republice în Monitorul
Oficial al României.
Referitor la noul Regulament electoral al CMDR pentru alegerile din 2011, Regulament ce încalcă din nou drepturi
constituţionale, Dr. Voicu A. David a publicat articolul: Drepturile fundamentale (III) - Drepturile electorale.

ACTIVITATEA PREŞEDINTELUI ÎN RAPORT CU ATRIBUŢIILE STATUTARE
În perioada raportată activitatea statutară prevăzută în art. 62 din Statut 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 şi preşedinţilor de FR;
- Conducerea, controlarea şi îndrumarea activităţii personalului Sediului Central;
ACTIVITATE PRACTICĂ PREŞEDINTE
1. CORESPONDENŢĂ: CMDR, ANTD, ROMEXPO, ERO-FDI, FDI, delegaţi AMSPPR (semestrul I 2011), membri
CDN, avocat, director executiv, secretară, contabil, membri, e-mailuri diverse, etc.
2. ANALIZĂ CONTRACTE: Contracte sponsorizare Colgate, Wrigley, Protocol colaborare Romexpo - AMSPPR.
3. PROIECTE DE DOCUMENTE: proiecte ordini de zi ale şedinţelor CDN, BP, proiecte programe manifestări
3. PARTICIPARE LA ŞEDINŢE: şedinţele statutare ale BP, CDN, întâlniri cu terţi la Bucureşti: Colgate-Palmolive
România, Wrigley, Romexpo, (la întâlnirile specializate au participat Avocat Luciana
Mihai, ing. Narcisa Şorop Director Executiv, dr. Marton G. Panţel, vicepreşedinte)
5. ŞEDINŢE SĂPTĂMÎNALE. Aproape în fiecare zi de miercuri a săptămânii (cu excepţia concediilor) 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.
6. CORECTURI TEXTE : Revistele „Viaţa Stomatologică” nr. 4 / 2010, nr. 1,2,3,4 / 2011 şi varianta electronică
www.viatastomatologica.ro (nr. 1, 2, 3, 4 / 2011), procese verbale ale şedinţelor CDN,
corespondenţă, etc.
7. PUBLICARE ARTICOLE REVISTĂ : Dr. Voicu A. David a mai publicat:
Aniversări: „Actualităţi Stomatologice” la nr. 50
20 de ani “Banatia” – O poveste de succes
Stomatologul privat şi Statul (XXXIII) Şase maladii ale spiritului medicului stomatolog (partea I)
Metronom, O emisiune de Cornel Chiriac, Mircea Udrescu, Editura Universitară 2010
Audiţia, Ryu Murakami, Roman, Editura Polirom, 2010
8. DECIZII PERSONALE: preşedintele şi-a suportat din fonduri proprii cheltuielile de transport, cazare şi de
telefonie mobilă
NOTIFICARE FINALĂ
Toate deciziile, hotărârile, corespondenţa internă şi internaţională au fost verificate şi girate pentru legalitate de
avocatul AMSPPR.
Stimaţi delegaţi ai AGN a AMSPPR 2011, alte detalii sectoriale le puteţi afla din interpelările pe care vă invit să le
faceţi în cadrul şedinţei Adunării Generale Naţionale 2011.
Dr. Voicu A. David,
Preşedinte AMSPPR
RAPORT VOTAT ÎN UNANIMITATE DE DELEGAŢII ADUNĂRII GENERALE NAŢIONALE AMSPPR, FELIX, 2011

