PROGRAMUL AMSPPR 2007-2010
Propus de Dr. Dan Florin Grigorescu, Preşedinte AMSPPR
Aprobat şi votat de AGN Extraordinară 2007
Creşterea rolului delegaţilor Adunării Generale Naţionale privind problemele importante ale vieţii de asociatei si ale profesiei de
medic stomatolog, aceasta însemnând o informare şi o consultare periodică în scris,
Înfiinţarea departamentului management cabinet (incluzînd asigurarile), unde se va analiza dotarea, concurenţa, onorariile,
colaborarea cu tehnicienii, programe de sănătate buco-dentară posibil de aplicat în cabinetele membrilor asociaţiei, sisteme de asigurări
diverse şi complexe pentru membrii AMSPPR
Înfiinţarea departamentul organizatoric şi social: adresare colegilor cu probleme de sănătate, pensionari, etc, care au nevoie de
ajutor, optimizarea continuă a programului de evidenţă SEEMA ;
Înfiinţarea departamentul financiar - economic, condus de trezorier, care sa monitorizeze fondurile asociaţiei în interesul membrilor,
în baza unei strategii aprobate de CDN / AGN;
Colaborarea stransă a membrilor Biroului Permanent cu membrii birourilor Filialelor Regionale, pe departamente, prin înfiintarea de
departamente omoloage celor centrale; conducerea asociaţiei să devină astfel o echipa lucrativă la toate nivelele.
Crearea unui program anual de manifestări EMC, propriu asociaţiei, coordonat de vicepresedintele responsabil de departamentul
profesional-ştiinţific, în acord cu Regulamentul EMC al CMDR.
Stabilirea unei politici de diminuare a costurilor de participare la unele manifestări EMC a membrilor asociaţiei ca bonus din
cuantumul anual al cotizaţiei, pentru a simţi ajutorul acesteia.
Toate Birourile Permanente se vor ţine în Filialele Regionale, pe baza unui calendar anual, alături de membri şi de conducerile
locale ale asociaţiei, pentru a le sprijini şi a afla problemele zonale cu care acestea se confruntă
Crearea şi dezvoltarea unor programe proprii ale AMSPPR, în parteneriat cu sponsori şi îndrumaţi de membri specializaţi ai asociaţiei
noastre, prin utilizarea unor metode de cointeresare (ex: concursuri, premii) Cel mai bun program de management al AMSPPR (premiat cu o
excursie);Cel mai bun program de profilaxie stomatologica, aplicabil pentru cabinetele membrilor AMSPPR din toate filialele (premiat de
sponsori) Finanţări prin proiecte din fondurile structurale nerambursabile ale UE); Articole deosebite pentru Viaţa Stomatologică, pe teme
propuse de Colegiul de redacţie (premiate cu o participare gratuită la o manifestare EMC locala sau nationala); Atragerea de sponsori noi
pentru Asociaţie, Atragerea de oferte de asigurari complexe pentru membri (malpraxis, bunuri cabinet, cladire, auto,etc) Atragerea de oferte
de publicitate în cadrul revistei /site (auto, ,birotica,hi-fi, turism, etc); Parteneriat cu SRS, cea mai veche Societate stiintifică de stomatologie
din România, membră a AMR, cu care CDN să medieze întărirea colaborării profesional-ştiinţifice. Parteneriate externe: cu asociaţiile
dentare din ţările vecine, precum şi intărirea şi diversificarea alianţelor deja create în UE. Partneriate interne: parteneriate strategice cu
societăţiile ştiintifice existente şi cu colegii practicienii din UNAS. Parteneriate anuale prin rotaţie cu toate facultăţiile de medicină dentară din
ţară, pentru stimularea concurenţei pieţii de lectori agreaţi şi de programe EMC.Legătura permanentă cu Comisiile EMC şi Profesională ale
CMDR, precum şi cu toate departamentele CMDR. Dezvoltarea capitolului profesional-ştiinţific din revista Viaţa Stomatologică, cu
orientare practică. Editarea unui Anuar periodic al membrilor Asociaţiei difuzat acestora şi autorităţilor.
Crearea unui Cod de Etică şi mediere şi unei Comisii de etică şi mediere ale asociaţiei, cu rol multiplu: de arbitru moral în
probleme de deontologie între membri, pentru a susţine colegii in raport cu Comisia de disciplină a CMDR sau Comisia de malpraxis a ASP;
Elaborarea cât mai urgentă în 2008 a unui nou Proiect de Statut AMSPPR şi a unui Proiect de Regulament, cu norme coerente de
aplicare, incluzînd Regulamentul AGN, al CDN, al Comisiiilor de Statut, de Etică şi mediere, etc. adaptate cerintelor actuale ale
Asociaţiei.
Amplasarea tuturor Proiectelor pe site pentru dezbateri şi votate de AGN 2008.In relaţiile interumane, o viaţă de asociaţie unită nu
numai pe plan professional. Vacanţe pentru membrii AMSPPR (ADR), organizate prin firme de turism partenere, în condiţii financiare
preferenţiale. Weekenduri în diverse zone pentru membrii filialelor, însoţite de o manifestare EMC. Susţinerea în continuare a achizitionarii
de sedii pentru filialele regionale care nu au încă şi formarea în aceste locaţii a unor puncte de studiu si discutii profesionale, facandu-le astfel
atractive ptr membri. Ajutorarea la cerere a membrilor pensionari cu probleme de sănătate.Folosirea Asociaţiei în scopul stimulării tinerilor
medici, membri stabili, la început de carieră printr-o politică de parteneriate cu prefecturi, primării, pe baza unui program regional şi naţional al
AMSPPR Pregătirea din timp a campaniei electorale pentru alegerile CMDR 2010 pe baza unui program şi prin sustinerea unor candidaţi
membrii AMSPPR fideli (mai ales tinerii medici) Pregătirea prin cursuri de leadership din fondurile asociaţiei a unor echipe de manageri
tineri, cu reale calităti, pentru viitoarele consilii regionale ale Asociatiei. Activitatea asociaţiei orientată spre optimizarea legilor care
guvernează cabinetului privat, pentru a ajunge din urmă ţările UE privind bunăstarea medicului stomatolog pe care îl reprezentăm. Legătura
permanentă cu Departamentul Asigurări al CMDR, pentru a ajuta colegii contractanţi ai ASS. O nouă politică privind imaginea şi strategia în
ansamblu a Asociatiei. Site-ul www.dental.ro trebuie să fie dinamic, interactiv, provocator, permanent, atractiv, operaţional, Întărirea relaţiilor
profesionale şi economice cu sponsorii consacrati ai Asociatiei.nţelegere şi armonie între membri, Un Consiliu Director Naţional democrat,
profesionist, prietenos şi lucrative. O adevarată echipă de care să fim mândri.

