AMSPPR 2009 : RESET
Mesaj delegaţilor Adunării Generale Naţionale AMSPPR şi nu numai
De mult timp AMSPPR a fost un Personal Computer credincios al membrilor săi, în variantele cunoscute şi de etapă: 286,
386, 486, 586, PENTIUM I, II, III, IV, V, VI, etc. Cine a folosit acasă şi / sau la cabinet acest PC din dotare nu a avut decât de câştigat,
pentru sine ca intelectual martor la schimbarea mileniilor şi / sau pentru sine ca profesionist privat aflat într-o piaţă concurenţială. Cine
nu a folosit PC-ul AMSPPR la întreaga capacitate sau doar parţial, este o problemă de opţiune personală şi este păcat: Să ai la
dispoziţie un PC gratuit cu funcţii multiple e un vis al oricărui preşcolar, elev, student sau cetăţean al Europei sau al lumii.
În timp evoluţia societăţii globale şi interconectate de astăzi, intricată cu moştenirea societăţii româneşti din trecut a generat
diferite probleme computerului AMSPPR, probleme curente cunoscute oricărui utilizator de nivel mediu al unui PC.
Femei de serviciu semidocte au încercat în mod repetat să scoată PC-ul AMSPPR din priză cu făraşul, dar au fost „măturate”
de utilizatorii uimiţi de aşa tentative primitive. În mod profilactic PC-ului i s-a asigurat întreţinerea prin curăţare disc şi
defragmentare, datele fiind salvate periodic…
Transformatorul propriu de putere al stomatologiei private a fost şi el victima unor încercări de scurt-circuitare, din aceste
motive adăugându-se un UPS, sursă neîntreruptibilă de putere cu alimentare directă în Constituţie şi în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, proiectându-se de asemenea rezerve suplimentare de energie neconvenţională din surse solare şi eoliene.
Au apărut în timp şi viruşi distructivi, identificaţi şi eliminaţi anual de Comisia pentru Statut, atât la nivel de hard (paraziţii în
sine) cât şi la nivel de soft (Noul Statut şi Noul Cod de Etică şi Mediere aprobate de AGN 2008). Se speră că hackerii au înţeles
mesajul.
În navigarea cu mouse-ul s-au identificat întreruperi şi deficienţe în lanţul comandă-execuţie, cât şi depuneri de rugină şi
resturi diverse pe senzorii de mişcare, delegaţii AGN 2009 trebuind să identifice cu răspundere pe cel ales să manipuleze mouse-ul ca
utilizator numărul 1 în următorii 3 ani.
Nici din tastatura centrală timpul nu a uitat să muşte: anumite taste importante au refuzat brusc să mai răspundă la comenzi
şi s-au gripat şi blocat definitiv, utilizatorii interesaţi trebuind să identifice şi să selecteze în AGN 2009 noi taste cu adevărat
funcţionale.
Evoluţia vieţii profesionale din stomatologia românească urmat un drum divergent în ultimii ani situaţia limpezindu-se în 2009.
Pentru vizionare există disponibil atât un monitor alb-negru generaţia 1990 cât şi monitorul color multifuncţional de înaltă definiţie
generaţia 2009 al AMSPPR ce prezintă în timp real problemele majore ale profesiei, atât din România cât şi din UE şi din lume.
Un caracter unic şi ideal al sistemelor informatice şi bionice este acela de a avea capacitatea de a se auto-repara şi a se
auto-reproduce, în vederea autoconservării. Acest deziderat dificil a fost realizat de AMSPPR, PC-ul reuşind să îşi realizeze în mod
eficient şi din mers atât o auto-protecţie cât şi o auto-reparare.
Un nou soft este în prezent necesar pentru a putea îmbunătăţii (upgrada) PC-ul AMSPPR. O mare atenţie este necesară
aici, deoarece este o vorbă veche a programatorilor: „Shit in - shit out” ce a fost confirmată de toate programele, inclusiv după
lansarea pe piaţă când utilizatorul are ultimul cuvânt. Dacă programul AMSPPR pe 3 ani ce va fi instalat peste câteva săptămâni nu
va fi adecvat realităţii nici rezultatele nu vor avea cum să fie corespunzătoare…Atenţie deci la ofertele de soft-uri ce vor fi
prezentate…
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Actualizarea şi optimizarea politicii profesionale a AMSPPR se poate face la ora actuală după 2 modele: cel al unui eşalon de
conducere neomogen ce tocmai îşi încheie ]n mod anticipat mandatul, format din personalităţi puternice, de vârste şi culturi diferite, cu
disponibilitate şi capacitate de muncă diversă, sau după un model al unui eşalon format din tineri adulţi mai unitari în concepţii,
tendinţe, aspiraţii, mod de lucru, nepoluaţi de trecut şi orientaţi spre viitor.
Ce download vor da delegaţii AGN 2009 vom afla în curând. Iar Personal Computerului AMSPPR i se va da în această
toamnă comanda: RESET.
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