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Informaţii generale şi de interes

Potrivit procedurii de creditare a formelor de EMC din 6 dec 2021 emisă de CMSR, prezentul
eveniment (ajuns la a XXVIII-a ediţie) trebuie considerat Conferință pentru a putea fi creditat
cu 12 credite EMC.
Congresele nu mai pot fi organizate și numite astfel decât de entitățile acreditate ca furnizori
naționali.
AMSPPR a fost considerată si acreditată ca furnizor EMC regional şi nu poate organiza congres
creditat, deoarece se adresează medicilor stomatologi de orice specialitate din toată țara și nu
reprezintă doar o specialitate anume.
Manifestarea se desfăşoară pe două sesiuni:
Sesiunea PROGRAM CREDITAT EMC care este creditată de CMDR cu 12 credite de EMC
conform avizului nr. 367 / 16.02.2022.
Sesiunea BONUS DAY, sesiune care se desfăşoară în afara programului creditat, fiind
un bonus pentru participanţii la această manifestare, organizată pe parcursul a 3 zile.
Grupul-țintă:
medici stomatologi, medici specialiști: parodontologie, protetică dentară, chirurgie
dento-alveolară, stomatologie generală, endodonție, pedodonție, medici cu competență
în implantologie orală

Vă rugăm să fiți logaţi pe toată durata evenimentului la
Sesiunea PROGRAM CREDITAT EMC cu adresa de email
cu care v-ați înscris la eveniment.

Prelegeri, Comunicări orale
Workshopuri, Actualități legislative

www.dental.ro

Precizări privind desfășurarea evenimentului
conform reglementărilor CMSR din 6 dec 2021
• prezența efectivă pe toată durata de desfășurare a manifestării științifice este obligatorie.
În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării și nu poate solicita
rambursarea taxei de participare
• medicii stomatologi participanți la o formă de EMC care nu fac parte din grupul-țintă indicat
de furnizorul de EMC prin cererea de creditare a activității de pregătire profesională nu
beneficiază de creditele EMC acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2)
din Decizia nr. 16/2CN/2021.
• diploma de participare în format electronic va fi trimisă de către organizatori colegiului
teritorial de care aparţine medicul participant, în termen de 30 de zile de la finalizarea
evenimentului
• manifestarea se desfășoară online, platforma:
https://myconnector.ro/virtual/congres-amsppr/937
• parola de logare va fi trimisă pe e-mailul cu care fiecare medic s-a înscris la conferință
(a se verifica și în spam) şi cu o înştiinţare şi prin sms cu 24 de ore înainte de începerea
evenimentului pentru medicii care se înscriu până la data de 1.03.2022 și în intervalul de 2 ore
de la înscrierea și confirmarea plății pentru medicii care se înscriu după data de 1.03.2022;
• participanţii sunt rugaţi să completeze corect în formularul de înscriere la conferinţă din
contul de pe www.dental.ro următoarele date care vor fi transmise de către organizatori în
raportările către CMSR: numele, prenumele, numărul de înregistrare în Registrul unic naţional
(codul unic de identificare a medicului stomatolog, respectiv dacă este cazul: gradul
profesional, specialitatea și competențele deținute.
• 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 https://dental.ro/client/
din meniul Inscrieri
• politica de returnare se poate consulta pe https://dental.ro//media/Politica_returnare.pdf.
Programul conferinței poate fi reaudiat de către participanți încă 30 de zile
după finalizarea manifestării.

Conferinţa dintr-o privire

JOI, 3 Martie
ORA

Sesiune
PROGRAM CREDITAT EMC

9.30-9.45

Deschidere Conferință

9.45.10.00

Raport de temă
Conf. Dr. Anca Frățilă

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

Prof. Dr. Roberto Sorrentino
Italia

Prof. Dr. Roberto Sorrentino
Italia

Conf. Dr. Ligia Muntianu
Conf. Dr. Ligia Muntianu

VINERI, 4 Martie
ORA

Sesiune
PROGRAM CREDITAT EMC

SÂMBĂTĂ, 5 Martie
ORA

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-12.15
12.15-13.15
13.15-14.15

14.00-14.10

14.15-15.15

14.10-15.10

Șef. Lucr. Dr. Epistatu Dragoș

15.15-15.30

Prof. Dr. Ștefan-Ioan Stratul

9.45-13.45

Pauză
Dr. Daniel Raț
13.45-14.00

Georgiana Simion
cu suportul B Braun

Republica Moldova

14.00-14.15

Pauză

Pauză

14.15-15.00

Dr. Vlad Cristian Deac

Dr. Daniel Raț
Dr. Eugen Buga

Dr. Ovidiu Rădescu

15.30-17.00

Comunicări orale

15.00-16.00

16.10-17.05

Conf. Dr. Alexandrina Muntean

17.00-18.00

Av. Luciana Mihai

16.00-18.00

Prelegeri, Comunicări orale
Workshopuri, Actualități legislative

www.dental.ro

Comunicări orale

Prof. Dr. Ștefan-Ioan Stratul

15.10-16.10

Conf. Dr. Alexandrina Muntean

ORA
9.00-10.00

9.00-10.00

Pauză

17.05-18.00

Sesiune
BONUS DAY

10.00-11.00

Sesiune
BONUS DAY
Dr. Peter Kiefner
Germania

Dr. Peter Kiefner
Germania

11.00-11.45

Asist. Univ. Dr. George Mihai

11.45-12.00

Pauză

12.00-15.00

Workshop
Av. Luciana Mihai
Cristian Taban
Dr. Vlad Deac

Dr. Snjezana Pohl
Croația

Prof. Dr. Angelo Troedhan
Austria

cu suportul Gursk Medica
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LECTORI PRELEGERI

LECTORI COMUNICĂRI ORALE

DR. EVGHENI BUGA – Republica Moldova

Dr. ANITA BOZGAN - Oradea | Stud. SIMONA BILA - Oradea

PROF. DR. CORINA CRISTACHE

Asist. Univ. Dr. CONSUELA BUNGĂU – Oradea | Dr.

– București

DR. VLAD-CRISTIAN DEAC – Oradea
ȘEF. LUCR. DR. DRAGOȘ EPISTATU – București
CONF. DR. ANCA FRĂȚILĂ – Sibiu
DR. PETER KIEFNER – Germania
AV. LUCIANA MIHAI – București
ASIST. UNIV. DR. GEORGE MIHAI – București
CONF. DR. LIGIA MUNTIANU – București

TUDOR BRÎNARU - Bucureşti

Dr. DENISA-IULIA DĂNILĂ - Bucureşti | Dr. TIBERIU DUDAN - Craiova
Dr. RADU-ȘTEFAN DRAGASON - Argeş | Stud. ANASTASIA DRAGNEA - Bucureşti
Dr. AURELIAN CÎRSTEA – Craiova | Tehn. dent. principal ELENA CRUCIU – Bucureşti
Dr. DENISA-IULIA DĂNILĂ - Bucureşti | Şef. Lucr. Dr. DRAGOŞ EPISTATU – Bucureşti
Dr. IZABELLA FENESI - Oradea | Asist. Univ Dr. ANCA - GABRIELA GHEORGHE – Craiova
Prof. univ. Dr. DAN-MIRCEA ENESCU - Bucureşti | Dr. RUXANDRA ENĂCHESCU – Bucureşti

CONF. DR. ALEXANDRINA MUNTEAN – Cluj-Napoca

Dr. ANDREI GHENCIU - Craiova | Dr. ALINA DALBAN-GĂMULESCU - Braşov

DR. SNJEZANA POHL – Croația

Dr.

DR. DIANA PREDA - Bucureşti

Stud. MIHAELA IONIȚĂ - Bucureşti | Dr. ANDREEA MARC - Oradea

DR. DANIEL RAȚ – Tg. Mureş

Dr. ADELA MĂRCUŞ - Oradea | Av. LUCIANA MIHAI - Bucureşti

DR. OVIDIU-DĂNUȚ RĂDESCU – Brașov

Conf. Dr. LIGIA MUNTIANU - Bucureşti | Dr. ANCA OPREA - Craiova

PROF. DR. ROBERTO SORRENTINO – Italia
CRISTIAN TABAN – București
PROF. DR. ANGELO TROEDHAN – Austria
PROF. DR. ȘTEFAN-IOAN STRATUL – Timișoara

LECTORI WORKSHOP

ILIAS HARRATI - Bucureşti | Stud. ANTOANELA-CLARA IONESCU - Craiova

Dr. SORIN PENȚA - Bucureşti | Dr. VIRGIL PENŢA – Bucureşti
Dr. MIHAELA POPESCU - Craiova | Dr. BOGDAN POPESCU - Craiova
Dr. med. DIANA-MONICA PREDA – Bucureşti | Dr. MARINA PURCAREA – Craiova
Dr. OVIDIU RĂDESCU – Braşov | Dr. CORINA-SILVIA SEYEDIN-KHARRAZI – Bucureşti
Dr. GEORGE SÎRCA - Oradea | As. Univ Drd. DESPINA BERECZKI-TEMISTOCLE – Tg Mureș
Dr. DESPINA TEMISTOCLE - Braşov

|

|

Dr. NATALIA TEODORESCU – Craiova

AV. LUCIANA MIHAI – București

Dr. DAN TOFAN – Bucureşti

Şef lucr. Dr. SIMONA STOICESCU – Bucureşti

DR. VLAD-CRISTIAN DEAC – Oradea

Dr. SCHNEIDER LILLA BERNADETH - Oradea

EC. CRISTIAN TABAN – București
Prelegeri, Comunicări orale
Workshopuri, Actualități legislative
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Prelegere

Coautor prelegere

Corelația endo-protetică
contemporană

Digital sau clasic
în protetica dentară

Dr. Evgheni Buga

Prof. Dr. Corina Marilena
Cristache

• REPUBLICA MOLDOVA

• BUCUREȘTI
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Dr. Buga este specialist în endodontia modernă, cu practica privată în Chișinău,
Republica Moldova. A absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
"Nicolae Testemițanu" cu mențiune. A urmat multe cursuri de educație continuă
în domeniul endodonției. În 2016 a devenit câștigător al concursului endodontic
internațional Zerodonto (arbitru: Arnaldo Castelucci).
El a fost printre cei mai importanți Speakeri la Congresul Endomasters
International 2016 (Top 8), care a fost cel mai mare Congres Mondial Online
de Endodonție, în cadrul căruia au susținut cursul 39 de lideri de top
în domeniul Endodonției din 27 de țări.
Este Speaker internațional în endodonție și își desfășoară cursul pe mai multe
domenii endodontice, specializat în Instrumentarea canalelor radiculare sever
curbate. A susținut cursuri și demonstații practice în Ungaria, India, Indonezia,
Malaezia, Paraguay, România, Indonezia, Portugalia, Rusia, Iordania, Moldova etc.
Autorul cursului de instruire “One-on-One” Endodontics, Instruire individuală în
endodonție. Cursul care a devenit internațional și a fost vizitat deja de 25 de
participanți din 17 țări diferite.
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DDS, MD, PhD, Dr. Habil, Oral and Maxillofacial Surgeon and Implantology.
RESEARCHER ID: B-1249-2011/ORCID ID: 0000-0001-6635-6091
Position & Aﬃliation
Associate Professor at “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania.
Owner of the private practice Concordia Dent Clinic, in Bucharest, Romania.
Specialty in Diseases & Conditions
Oral and Maxillofacial Surgery, implant dentistry, implant prosthodontics, digital dentistry,
biomaterials, antibacterial properties of nanomaterials, microbiota in periodontal disease,
dysbiosis of oral microbiota, periimplantitis microbiota, bioﬁlms, selective membranes for early
diagnosis and treatment of periodontal disease, legal aspects in dental practice.
Biographical Sketch/ Education & Fellowships/Certiﬁcations/Grants
Qualiﬁcations:
1996-1991 Dental School, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest (Doctor
in Dental Science - DDS); 1993-1999 Medical School, “Carol Davila” University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest (Doctor of Medicine - MD); 2010-2013 Law School, “Spiru Haret” University,
Bucharest; 1995-1999 Specialization in Oral and Maxillofacial Surgery “Carol Davila” University of
Medicine and Pharmacy, Bucharest; 1998-2001 PhD at “Carol Davila” University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest, 2018 Habitation thesis in Dental Science.
Post-doctoral training:
2001-2002 postdoctoral training program in dental implants surgery, Centre for Implant Dentistry,
University of Florida, Gainesville, USA, granted by ITI (International Team for Implantology),
followed by a nine-months Prosthodontic Fellowship at the same University.
Publications:
Main author/co-author of more than 80 scientiﬁc papers, more than 100 oral communications/
posters presentation at scientiﬁc events, author/co-author of more than 20 specialty books
and book chapters in national and international publishing house, h-index 12 (Web of Science).
https://www.researchgate.net/proﬁle/CORINA_CRISTACHE,
https://publons.com/researcher/1321941/corina-marilena-cristache/
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Prelegere

Prelegere

Rostul și rolul contabilității
în cabinet

Strategii, tehnici şi erori în tratamentul
implanto-protetic

Dr. Vlad-Cristian Deac

Șef lucr.
Dr. Dragoş Epistatu

• ORADEA

• BUCUREȘTI
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• 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
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1996-2007 cadru didactic la catedra de Protetică Dentară, din 2004 este
medic primar de ortodonţie şi ortopedie dento facială şi obţine şi competenţă
în implantologie. În perioada 2007-2009 a fost cadru didactic la catedra de
Implantologie Orală. Din 2009 şi până în prezent este cadru didactic la
catedra de Radiologie dentară.
Este Diplomat al Societăţii Române de Implantologie Orală şi Biomateriale
din 2006, 36 de cursuri postuniversitare de perfecţionare urmate, 47 de lucrări
elaborate şi comunicate la congrese, autor şi coautor la 5 cărţi de specialitate,
15 articole publicate, 29 de cursuri susţinute pentru medici. Certiﬁcat de merit în
implantologie şi tehnici regenerative în conformitate cu standardele Tiradix,
diploma salonului de Carte Universitară “Carol Davila”, Nov 2008.
Certiﬁcate of appreciation, New York University College of Dentistry, 2008.
Certiﬁcate of good standing,” The International Congress of
Oral Implantologists ICOI”.

Workshop
Stomatologia... o afacere?
Trusa antreprenorului junior

Comunicări orale
Ѕtudіu аѕuprа unοr trаtаmеntе іmplаntο-prοtеtісе
еfесtuаtе într-ο сlіnісă dіn Bucureşti
Studiu asupra evoluției augmentării sinusale maxilare
din punct de vedere radiologic
Studiu comparativ privind unele măsuratori
pe ortopantomograma şi teleradiograﬁa de proﬁl

www.dental.ro

Raport de temă

Prelegeri

Zilele Paro-Protetice ale AMSPPR
în era digitală

Tratamentul endodontic modern - o etapă importantă
în contextul paro-protetic al dintelui. Posibilităţi şi limite
•

•

Posibilitățile tratamentului endodontic modern - de la
diagnostic la obturația definitivă – în scop protetic
Retratamentul endodontic - ce putem face dacă
tratamentul primar ajunge la limitele sale?

Conf. Dr. Anca Frățilă

Dr. Peter Kiefner

• SIBIU

• GERMANIA
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A absolvit Facultatea de Stomatologie, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în
1995. A obținut titlul doctoral la UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.
În prezent este conferențiar la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,
Facultatea de Medicină, disciplina Protetică Dentară.
Este medic primar stomatologie generală și protetică dentară.
A publicat în reviste cotate ISI și BDI, este autor principal și coautor la cursuri
universitare si cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS.
A abordat teme științiﬁce prin colaborare interdisciplinară cu alte specialități
medicale și cercetare în zone de frontieră din diferite domenii
(medicină-inginerie-informatică-statistică).
Pe lângă activitățile științiﬁce și academice își desfășoară activitatea clinică
la propriul cabinet stomatologic privat.
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Născut 13.12.1967 București;
Studii UMF Bucuresti (1987-1990), Eberhard-Karls-Universität Tübingen
(1990-1995);
Din 1998 practică privată în Stuttgart, Germania, din 2000 cu specializarea
endodontologie și traumatologie dentară;
2002-2008 Visiting lecturer universitatea din Tübingen, secția
stomatologie restaurativă - endodontie;
Din 2015 - visiting lecturer universitatea din Würzburg - Endodontologie /
secția stomatologie restaurativă
Membru:
Specialist în endodontologie al Societății Germane de Stomatologie Restaurativă
(DGZ) și al European Society of Endodontology (ESE)
Membru în prezidiul VDZE (Verein Deutscher Zertiﬁzierter Endodontologen)
American Association of Endodontists (AAE)
Deutsche Gesellschaft für Endodontie – DGEndo
Publicații pe teme endodontice, din 1998 participări la congrese naționale și
internaționale (ESE München 2001, Atena 2003, Dublin 2005, Istanbul 2007,
Edinborough 2009, Barcelona 2015, etc.)
Activitate internațională de referent în peste 100 de cursuri practice și teoretice de
endodontologie
2012-2015 președintele Asociației Endodontologilor Certiﬁcați din Germania
(VDZE)
Hobby-uri: motociclism, sport (tennis și schi) precum și arta cafelei (latte art)
www.dental.ro

Prelegere

Prelegere

Practica stomatologică între provocări
(post) pandemice şi noutăţi legislative.
Legal Training & More...

Laserul dentar în chirurgia
țesuturilor moi - scurt ghid
de terapie minim invazivă

Av. Luciana Mihai

As. Univ. Dr. Mihai George

• BUCUREȘTI

• BUCUREȘTI
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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.
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• Medic primar în stomatologie generală și protetică
• Medic specialist în protetică
• Doctor în protetică
• Master în laser (Aachen University)

Pe lângă experiența juridică și cea managerială, dna. 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.

• Experiență clinică de 20 ani și în utilizarea laserului de peste 6 ani

Evenimentele a căror gazdă este sunt adresate medicilor stomatologi și / sau
managerilor de cabinete private, sub deviza: Legal Training & more...

Workshop
Stomatologia... o afacere?
Medicul stomatolog între planul de tratament și “business plan“
Instrumente juridice pentru antreprenoriat sub riscuri minime

Comunicare orală
Elemente juridice pentru planul de igienă al cabinetelor stomatologice
www.dental.ro

Prelegere

Prelegeri

Digital sau clasic în protetica dentară

Managementul pacientului pediatric în dentația
temporară: de la proﬁlaxie la tratament

Avantaje, dezavantaje, optimizarea
lucrului digital

Managementul pacientului pediatric în dentația
mixtă: de la proﬁlaxie la tratament

Conf. dr. Ligia Muntianu

Conf. Dr. Alexandrina
Muntean

• BUCUREȘTI

• CLUJ NAPOCA
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A absolvit Facultatea de Stomatologie UMF Carol Davila în anul 1994.

• Medic primar ortodonție și ortopedie dento-facială, specialist endodonție

Își desfășoară activitatea profesională în cadrul universității de Medicină și

• Doctor în științe medicale

Farmacie Carol Davila București Disciplina de Protezare Totală și în particular

• Grad didactic: Conferenţiar, Șef disciplina Pedodontie,
Facultatea de Medicină dentară, UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca

în cabinetul propriu.
Medic specialist în Protetica Dentară.

• Coordonarea activității practice a medicilor rezidenți, realizarea de
tratamente ortodontice și pedodontice

Susține prezentări și conferințe pe tema diferitelor modalități de reabilitări

• Preocupări în domeniul prevenției și proﬁlaxiei cariei dentare la copii și
adolescenți, tratamentului interceptiv al anomaliilor dento-maxilare.

protetice, a aspectelor lor particulare și a diferitelor protocoale de abordare a
tratamentului, în sistem privat cu sau fără acordarea de credite EMC.

• Participarea la cursuri și congrese naționale și internaționale.
• Limbi străine: franceza, engleza, italiana.

Activitatea publicistică este extinsă și în reviste incluse în baze de date
internaționale WOS.

Comunicări orale
scurte
Platforma electronică dental e-care în proiectul European ACESO
Inteligența artiﬁcială în ingrijirea sănătății orale și generale

www.dental.ro

Prelegere în limba engleză

Coautor prelegeri

Your patient's extracted tooth
is not a waste!

Managementul pacientului pediatric în dentația
temporară: de la proﬁlaxie la tratament
Managementul pacientului pediatric în dentația
mixtă: de la proﬁlaxie la tratament

Dr. Snjezana Pohl

Dr. Diana Preda

• CROAȚIA

• BUCUREŞTI
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Dr. Snjezana Pohl is both doctor of human and dental medicine.
She is a specialist in oral surgery and EDA certiﬁcated specialist for
periodontology and implantology.
Currently she is joint owner and head of the Department for Oral Surgeryin a
private clinic (Rident). Designated as an assistant professor, she additionally is
giving lectures at the Department of Oral Medicine and Periodontology at the
School of Dental Medicine of the University of Rijeka
In 2015 became a DentalXP expert and lecturer at worlwide dental meetings.
As an active lecturer in the ﬁelds of implantology and periodontology she
underlines the importance of minimally invasive techniques especially in a
comprehensive treatment methodologies based upon Preservation of tissues
such as Partial extraction therapies, autogenous issue utilization,
Osseodensiﬁcation and others.
Dr Pohl is an active lecturer in the ﬁelds of implantology and periodontology
(Germany, Spain, Italy, China, Croatia) and has numerous publications in
medical journals.
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A absolvit Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie
“Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, în anul 1999, media generală an studiu: 9,75,
media examen licență: 9,98. După perioada de Rezidențiat a obţinut specializarea
în Stomatologie generală în martie 2003 şi titlul de medic primar în aceeaşi
specialitate în iunie 2009.
Din martie 2016 îşi desfăşoară activitatea ca medic primar Stomatologie generală, în Ambulatoriul
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Gr. Alexandrescu” București, post obţinut prin concurs.
Este Doctor în Știinte Medicale, specializarea Medicină Dentară, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj
Napoca, iunie 2008, cu teza „Explorarea imagistică a suportului osos și parodontal în vederea
tratamentului cu implante endoosoase”.
Din ianuarie 2018 urmează pregătirea în rezidenţiat, a doua specialitate – Pedodonţie
(Stomatologie pediatrică). Medic Coordonator al Ambulatoriului Integrat al SCUC
„Grigore Alexandrescu” București din oct. 2017.
Licențiată în Stiințe Juridice, specializarea Drept, Facultatea de Drept, Universitatea
„Titu Maiorescu” București, iun 2004, media examen licență: 9,30
În 2020, obține atestatul in Managementul serviciilor de sănătate, UMF „Carol Davila” București
Domeniile de interes sunt constituite de stomatologia pediatrică (cu deosebită atenţie spre
diagnosticul precoce al anomaliilor şi dizarmoniilor dento-maxilare, evaluarea imagistică complexă
şi reabilitarea morfo-funcţională a Aparatului dento-maxilar), urgențele în stomatologia pediatrică
(în speța, patologia traumatică dento-maxilara) si preventodonția.
Este membră în European Society of Radiology, Societatea de Stomatologie Estetică din România
(SSER), Asociaţia Naţională de Stomatologie Pediatrică din Romania (ANSPR), Asociatia Medicilor
Stomatologi cu Practică Privată din România (A.M.S.P.P.R.)
Limbi străine: franceza, engleza, germana
www.dental.ro

Prelegere

Prelegere

Viziunea interdisciplinară în
medicina dentară

Managementul patologiei molarului
de 6 ani, consecințele extracției
și modalități de tratament

Pacientul parodontopat în contextul unui
tratament interdisciplinar

Dr. Daniel Raț

Dr. Ovidiu-Dănuţ Rădescu

• LUDUȘ

• BRAȘOV
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A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie la Târgu Mureș în anul 2015.
În anul 2016 și-a continuat pregătirea, urmând un rezidențiat pe specialitatea
parodontologie, în prezent ﬁind medic specialist parodontolog. A fost atras încă
de la început de stomatologia estetică și de abordarea multidisciplinară, iar acum
practica este limitată la protetica minim invazivă și la parodontologie.
De-a lungul anilor a participat la numeroase cursuri și congrese care l-au ajutat să
aibă o viziune mai amplă asupra sistemului masticator și care l-au învățat să dea o
importanță mărită acestei profesii.
În momentul în care trimitem pacienți colegilor specialisti sau dacă lucram într-o
echipă multidisciplinară, este esențial ca atunci când pacientul se întoarce la noi,
rezultatul obținut să ne atingă așteptările. Rezultatul optim se poate obține
printr-o comunicare adecvată, o viziune comună și prin obiective de tratament
similare pentru toți membrii echipei implicați în tratament.
Pentru un medic cu o gandire globală, e nevoie să învățăm să gândim ca un
ortodont, ca un parodontolog, ca un protetician și ca un chirurg în acelasi timp.
În acest mod, vom ajunge să recunoastem pacienții care au nevoie de tratamente
pe care membrii echipei le pot realiza.
Nu contează prin câte mâini trece pacientul, obiectivul de tratament atât estetic
cât și funcțional va rămâne același!
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• 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, am 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 noştri.

Comunicare orală
Rezultatele tratamentului ortodontic: perspectiva dispensarizării
timp de 10 ani

www.dental.ro

Prelegeri în limba engleză

Workshop

Ceramic Dental Veneers: State of the
Art and Scientiﬁc Evidences

Stomatologia... o afacere?

Ceramic Dental Veneers: Clinical Protocols
for Analog And Digital Approaches

Prof. Roberto Sorrentino

Cristian Taban

• ITALIA

• BUCUREȘTI
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Graduated with full marks and honors in Dentistry in 2002 at the University
Federico II of Naples. Post-graduate course in “Traditional and implant-supported
prosthodontics and restorative biomechanics” (2003); Master of Science and PhD
in “Dental materials and their clinical applications” at the University of Siena
(2004-2006); post-graduate course in “Smile esthetics” (2012).
Research Professor of Prosthodontics and Digital Dentistry at the University Federico II of Naples.
Qualiﬁed as Full and Associate Professor in 2017. Aggregate Professor of Prosthodontics and
Digital Dentistry at the University Federico II of Naples and at the University of Siena.
Tutor at the International Master Program of the University of Siena in collaboration with the
Italian Academy of Prosthodontics (AIOP). Lecturer at several national and international
Post-graduate and Master Courses in diﬀerent Universities.
Researcher, expert and consultant for national and international dental companies.
Coworker in several PRIN projects and Principal Investigator of a FIRB research project about
“Biomechanics and biomimetics in implant-supported prosthodontics” shared between
the Second University of Naples and the University “Vita Salute San Raﬀaele” of Milan.
Author of more than 150 publications in national and interanational peer-reviewed scientiﬁc
journals and co-author of chapters of books on Prosthodontics. Reviewer of more than 30
international peer-reviewed scientiﬁc journals.
Speaker at national and international meetings.
Past President of the Membership and Recruitment Committee of the International Association
for Dental Research (IADR). Member of the Academy of Dental Materials (ADM) and of the
Italian Society of Dentistry and Maxillo-Facial Surgery (SIOCMF).
Past Secretary of the Italian Society of Prosthetic Dentistry and Implant Prosthodontics (SIOPI).
Winner of many national and international prizes for research and clinical activity in
prosthodontics, esthetic dentistry, biomechanics and dental materials.
Co-founder of the dental blog and community Zerodonto (www.zerodonto.com).
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Director executiv Dentestet
Din anul 2014 este trainer al Asociației Dental Oﬃce Managers România,
iar cursurile sale de Business Controlling, Leadership și Sales sunt
extrem de apreciate de către cursanți.
Timp de mai bine de 20 de ani a lucrat în multinaționale de renume, în calitate de
CEE Business Manager în cadrul companiei Henkel și în cadrul colosului GE ca Sales
Director (divizia Oil &Gas). De-a lungul carierei sale în companiile multinaționale
a coordonat echipe de peste 150 de angajați. Spune că experiența în aceste
companii l-a ajutat să se dezvolte profesional foarte mult și să se pregatească de
cea mai mare și mai interesantă provocare profesională – antreprenoriatul într-o
companie românească. Luând cu mare responsabilitate rolul său de a forma și de a
coordona echipe de profesioniști, a urmat numeroase cursuri de specializare în
SUA, dar și în Romania, printre care:
� Un prestigios program de Leadership Development Program al lui Chris Braakman
� MBA ASEBUSS la Kenesaw University din SUA
� Specializare în Finance în cadrul INSEAD Business School
� Participare la congresele AADOM SUA

Workshop
Stomatologia... o afacere?
Medicul stomatologi între planul de tratament și “business plan“
www.dental.ro

Prelegeri

Prelegere în limba engleză

Noul Ghid de practică clinică de nivel S3 al EFP
pentru tratamentul parodontitelor stadiul I-III:
un punct de cotitură al metodologiei ghidurilor
de practică clinică europene
Conținut și aspecte practice în Noul Ghid de
practică clinică de nivel S3 al EFP pentru
tratamentul parodontitelor stadiul I-III

Ultrasonic Piezotome Applications in the
Everyday Dental Practice

v.Prof. Dr. Dr. Angelo
Troedhan

Prof.Dr. Stefan-Ioan Stratul
• TIMIȘOARA

• ITALIA

3-5 Martie 2022
EDIȚIE ONLINE

Conferinţa

v.Professor Faculty of Dentistry, University Alexandria
v.Professor Faculty of Dentistry, Health Science University Vientiane
Specialist for cosmetic and reconstructive Maxillofacial Surgery
Specialist for General Dentistry, Oral Surgery and Implantology
Member of the Austrian Society of Oral and Maxillofacial Surgeons
Member of the European Association of Osseointegration (EAO)
Current Aﬃliations:
Director of the Center for Facial Esthetics – Vienna
Senior Surgeon General Hospital “Hietzing”, Dep. of Oral & Maxillofacial Surgery and Dentistry
Consiliary CMF-Specialist of the Traumatology Department of the Wilhelminen-Hospital
of the City of Vienna
Consiliary CMF-Specialist of the Hospital "Brothers of Mercy" of the Federal City of Eisenstadt
permanent Specialist of the private clinic "Confraternitaet", Vienna
President of the International Academy for Ultrasonic Surgery and Implantology
(IAUSI, www.iausi.org/)
Founding Member of the TKW-Research-Group (Dr. Trödhan, Dr. Kurrek/GER, Dr. Wainwright /SE)
Co-Editor “International Journal of Oral and Craniofacial Science” (IJOCS),
Peertechz.com-Publishing House
Reviewer “British Journal of Medicine and Medical Research”
Editorial Board Member of “Alexandria Dental Journal” issued by the Alexandria University
Prof.Dr.Dr. Angelo Troedhan is specialist in Craniomaxillofacial Surgery with focus on
traumatology, reconstructive and cosmetic surgery of the face and with a double-approbation also
specialist in Dentistry and Periodontology. His scientiﬁc focus in the past was laser-research, since
2005 he developed patented piezoelectric surgical tools and minimal invasive surgical procedures
and published numerous experimental results and randomized clinical studies regarding
ultrasonic-surgical devices and surgical protocols as well as implant-systems in international
peer-reviewed journals. He currently chairs the International Academy of Ultrasonic Surgery and
Implantology. His most recent scientiﬁc work focusses on development of Artiﬁcial Intelligence
based and user-friendly software tools for CBCT-based diagnosis and minimal invasive
treatment-planning. He is also permanent member of the International Biomaterial Experts Group
in Switzerland and Co-Editor of several peer-review journals in OMF-surgery.
www.dental.ro
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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.

www.dental.ro

JOI, 3 martie

Programul
Conferinţei

ORA
09.45 – 10.00
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Workshopuri, Actualități legislative

www.dental.ro

SESIUNEA PROGRAM CREDITAT EMC

Raport de temă
Conf. Dr. Anca Frățilă
Prelegere în limba engleză

10.00 – 11.00

Fațetele de ceramică: state-of-the-art și
evidențe științiﬁce
Ceramic Dental Veneers: State of The Art And Scientiﬁc Evidences
Prof. Dr. Roberto Sorrentino, Italia

11. 00 – 12.00

Prelegere în limba engleză
Protocoale clinice din perspectiva
clasică sau digital
Ceramic Dental Veneers: Clinical Portocols for Analog And Digital Approaches
Prof. Dr. Roberto Sorrentino, Italia

12.00 – 13.00

Digital sau clasic în protetica dentară
Conf. Dr. Ligia Muntianu, Prof. Dr. Corina Cristache

12.00 – 13.00

Avantaje, dezavantaje, optimizarea lucrului digital
Conf. Dr. Ligia Muntianu

13.00 – 13.10

Pauză

14.10 – 15.10

Strategii, tehnici şi erori în tratamentul implanto-protetic
Şef lucrări Dr. Dragoş Epistatu, Dr. Diego Toﬀanin, Dr. Mirela Negoiţă,
Dr. Iulian Damian, Dr. Cezar Traşcu

15.10 – 16.10

Managementul patologiei molarului de 6 ani, consecințele extracției
și modalități de tratament
Dr. Ovidiu-Dănuț Rădescu

16.10 – 17.05

Managementul pacientului pediatric în dentația temporară:
de la proﬁlaxie la tratament
Conf. Dr. Alexandrina Muntean, Dr. med Diana Preda

17.05 – 18.00

Managementul pacientului pediatric în dentația mixtă: de la
proﬁlaxie la tratament
Conf. Dr. Alexandrina Muntean, Dr. med Diana Preda

Conferinţa

VINERI, 4 martie

SESIUNEA PROGRAM CREDITAT EMC

ORA
10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

SESIUNE BONUS DAY

ORA
Noul Ghid de practică clinică de nivel S3 al EFP pentru tratamentul
parodontitelor stadiul I-III: un punct de cotitură al metodologiei
ghidurilor de practică clinică europene
Prof.Dr.Dr.med.dent. Ştefan-Ioan Stratul
Conținut și aspecte practice în Noul Ghid de practică clinică de nivel
S3 al EFP pentru tratamentul parodontitelor stadiul I-III
Prof.Dr.Dr.med.dent. Ştefan-Ioan Stratul

12.00 – 12.15

Pauză

12.15 – 13.15

Viziunea interdisciplinară în medicina dentară
Dr. Daniel Raț

13.15 – 14.15

Pacientul parodontopat în contextul unui tratament interdisciplinar
Dr. Daniel Raț

14.15 – 15.15

Corelația endo-protetică contemporană
Dr. Evgheni Buga, Republica Moldova

15.15 – 15.30

Pauză

15.30 – 17.00

Comunicări orale

• Studiu asupra evoluției augmentării sinusale maxilare
din punct de vedere radiologic – Dr. Tudor Brînaru, Şef. Lucr. Dr. Dragoş Epistatu
• Coroane dentare în zona frontală – opţiune sau necesitate – Dr. Andrei Ghenciu
• Recesii gingivale – o abordare simplă – Dr. Tiberiu Dudan
• De la “un dinte in fata” la reabilitare complexă – Dr. Bogdan Popescu
• Proiectarea viitorului zâmbet – Dr. Mihaela Popescu
• Tehnici de igienizare pentru prevenirea și tratarea
bolii parodontale – Stud. Simona Bila
• Metode de înregistrare a relației centrice – Dr. Schneider Lilla Bernadeth
• Ѕtu dі u а ѕu prа u nο r trа tа mе ntе і mplа ntο -prο tе tі се е fе сtu а tе
într-ο сlіnісă dіn Bucureşti – Dr. Ilias Harrati, Şef. Lucr. Dr. Dragoş Epistatu
• O abordare minim invazivă a zonei frontale – Dr. Anita Bozgan
17.00 – 18.00

VINERI, 4 martie

Practica stomatologică între provocări (post) pandemice şi noutăţi
legislative
Legal Training & More...
Av. Luciana Mihai

9.45 – 13.45

Comunicări orale

• Atitudinea medicului stomatolog faţă de tratamentul endodontic
în scop protetic – Asist. Univ Dr. Anca - Gabriela Gheorghe
• Restaurări directe prin tehnica injectării – Dr. Andreea Marc
• Abordarea multidisciplinară a pacienților cu despicături labio-maxilo-palatine
Dr. med Diana-Monica Preda, Dr. Corina-Silvia Seyedin-Kharrazi, Dr. Radu-Ștefan Dragason,
Tehn. dent. principal Elena Cruciu, Stud. Mihaela Ioniță, Stud. Anastasia Dragnea,
Şef lucr. Dr. Simona Stoicescu, Dr. Denisa-Iulia Dănilă, Prof. univ. Dr. Dan-Mircea Enescu

• Studiu comparativ privind unele măsurători pe ortopantomograma şi teleradiograﬁa
de proﬁl – Dr. Ruxandra Enăchescu, Şef. Lucr. Dr. Dragoş Epistatu
• Flegmoanele de origine odontogenă-urgenţe
medico-chirurgical – As. Univ Drd. Despina Bereczki-Temistocle
• Variații morfogice ale molarilor superiori – Stud Antoanela-Clara Ionescu
• Terapia pulpei dentare folosind materiale pe bază de bioceramică – Dr. Aurelian Cîrstea
• Sindromul de hipomineralizare molar incisiv (MIH) la copii
în dentiţia mixtă – Dr. Natalia Teodorescu
• Gestionarea timpului în tratamentul endodontic – Dr. Anca Oprea
• Implicațiile anomaliilor dento-maxilare în sănătatea aparatului
dento-maxilar – Dr. Alina Dalban-Gămulescu
• Importanța identiﬁcării și decondiționarii disfuncțiilor la copii – Dr. Marina Purcarea
• Abordarea endodontică a dinților cu apex deschis – Dr. Izabella Fenesi
• Factori de risc și rata de reject a miniimplanturilor ortodontice – Asist. Univ. Dr. Consuela Bungău
• Praful dentinar o variantă accesibilă – Dr. George Sîrca
• Distal jet appliance – Dr. Adela Mărcuş
• Riscurile profesiei de medic stomatolog – Dr. Sorin Penţa
• Termograﬁa în medicina dentară – Dr. Dan Tofan, Dr. Sorin Pența
• Inteligența artiﬁcială în ingrijirea sănătății orale și generale – Conf. Dr. Ligia Muntianu
• Platforma electronică dental e-care în proiectul European ACESO – Conf. Dr. Ligia Muntianu
• Rezultatele tratamentului ortodontic: perspectiva dispensarizării
timp de 10 ani – Dr. Ovidiu Rădescu
• Elemente juridice pentru planul de igienă al cabinetelor stomatologice – Av. Luciana Mihai

13.45 – 14.00

Decolonizarea cavității orale. Polihexanida în contextul prevenirii
formării plăcii bacteriene | cu suportul B. Braun Romania
Georgiana Simion

14.00 – 14.15

Pauză

14.15 – 15.00

Rostul și rolul contabilității în cabinet
Dr. Vlad-Cristian Deac

15.00 – 16.00

Your patient's extracted tooth is not a waste!
Dr. Snjezana Pohl, Croaţia

16.00 – 18.00

Prelegere în limba engleză
Ultrasonic Piezotome applications
in the everyday dental practice | cu suportul Gursk Medica
Prof. Dr. Dr. Angelo Troedhan, Austria

Prelegere în limba engleză

SÂMBĂTĂ, 5 martie

SESIUNE BONUS DAY

ORA
9.00 – 10.00

Tratamentul endodontic modern - o etapă importantă în contextul
paro-protetic al dintelui. Posibilităţi şi limite
Posibilitățile tratamentului endodontic modern - de la diagnostic
la obturația deﬁnitivă – în scop protetic
Dr. Peter Kiefner, Germania

10.00 – 11.00

Tratamentul endodontic modern - o etapă importantă în contextul
paro-protetic al dintelui. Posibilităţi şi limite
Retratamentul endodontic - ce putem face dacă tratamentul primar
ajunge la limitele sale
Dr. Peter Kiefner, Germania

11.00 – 11.45

Laserul dentar în chirurgia țesuturilor moi - scurt ghid de terapie
minim invazivă
Asist. univ Dr. George Mihai

11.45 – 12.00

Pauză

12.00 – 15.00

WORKSHOP
Stomatologia... o afacere?
Medicul stomatologi între planul de tratament și “business plan“
Av. Luciana Mihai, Ec. Cristian Taban
Instrumente juridice pentru antreprenoriat sub riscuri minime
Av. Luciana Mihai
Trusa antreprenorului junior
Dr. Vlad-Cristian Deac

Prelegeri, Comunicări orale
Workshopuri, Actualități legislative

Conferinţa
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Comitetul de organizare:
Șef. Lucr. Dr. Dragoș Epistatu
Coordonator de program
Dr. Panțel Marton-Gyorgy
Președintele comitetului de organizare
Dr. Anita Bozgan
Dr. Vlad-Cristian Deac
Asist. Univ. Dr. Consuela Bugău
Asist. Univ. Dr. George Mihai
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Horia-Radu Țepordei
Dr. Mihai-Horia Tozlovanu
Narcisa-Carmen Șorop

Partener tehnic

Sponsorii SESIUNII BONUS DAY

congres@dental.ro / 0722 365 753

www.dental.ro

