PACHETUL DE BAZĂ AL AMSPPR PENTRU MEMBRII SĂI PLĂTITORI
Delegaţii Adunării Generale Naţionale 2009 au votat prin alegerea noii conduceri, la subiectul viaţa internă de asociaţie
realizarea
proiectului de definire şi aplicare a pachetului de bază, standard al AMSPPR pentru membrii săi plătitori. În aducerea la îndeplinire a
acestui obiectiv membrii Biroului Permanent al AMSPPR au realizat încă din luna noiembrie 2009 proiectul respectiv, care în urma
discuţiilor şi îmbunătăţirilor a fost votat în şedinţa CDN din 23-24 ianuarie 2010.
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Pachetul de bază al AMSPPR pentru membrii săi plătitori este următorul:
Revista „Viaţa Stomatologică” (6 nr./an)
Buletinul Informativ Naţional „Quo vadis” (6 nr./an)
Buletine Informative Regionale periodice
Web-site-ul AMSPPR www.dental.ro
Congresul Internaţional anual al AMSPPR
Manifestări profesionale diverse locale şi regionale
Reproducere legislaţie importantă pentru cabinet
Interpretare legislaţie importantă pentru cabinet
Consiliere juridică permanentă în revistă
Consiliere in domeniul asigurărilor sociale şi private
Formulare tipizate pentru cabinet conform legislaţiei
Materiale vizuale profilaxie Colgate pentru cabinete
Mostre produse de profilaxie Colgate pentru pacienţi
Sprijinirea iniţiativelor locale ale membrilor în profilaxie
Informări manifestări profesionale interne / externe
Informaţii profesionale importante de la asociaţiile partenere
Calitatea de membru al Federaţiei Dentare Internaţionale
Publicarea de articole ştiinţifice / prezentări de caz ale membrilor
Publicarea de opinii ale membrilor despre politicile din sănătate
Anunţuri gratuite de mica publicitate pentru membri în revistele asociaţiei
Programe de iniţiere a studenţilor în cabinetele membrilor pe bază de voluntariat
Participarea membrilor la manifestările aniversare / festive ale asociaţiei
Facilităţi de participare a membrilor la manifestarea tradiţională „Festivalul Dinţilor”
Facilităţi de participare a membrilor la manifestarea tradiţională „DentalSurf”
Contribuţie de participare gratuită a studenţilor la medicină dentară la Congresele AMSPPR
Contribuţie de participare redusă pentru membri la manifestările partenerilor AMSPPR
Contribuţie de participare redusă pentru membri la Congresele Federaţiei Dentare Internaţionale
Reduceri pentru membri la asigurarea mijloacelor fixe ale cabinetului prin ALLIANZ-ŢIRIAC
Reduceri pentru membri la asigurarea locuinţei, persoanelor, maşinii prin ALLIANZ-TIRIAC
Contribuţie de participare gratuită a membrilor cu vechime de minim 5 ani la Congresele AMSPPR
(selecţie anuală efectuată de conducerile Filialelor Regionale prin rotaţie)

Pachetul de bază oferit de AMSPPR este conform dorinţei exprimate de delegaţii Adunării Generale Naţionale 2009 care au
votat prin alegerea noii conduceri, la subiectul viaţa internă de asociaţie realizarea proiectului de definire şi aplicare a pachetului
de bază, care în urma discuţiilor şi îmbunătăţirilor a fost votat şi adoptat în şedinţa CDN din 23-24 ianuarie 2010.

