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Joi, 17 Mai Thursday, 17 May 
9.00 Deschiderea ofi cială a congresului
Congress Opening Ceremony 

Sala 1 Hall 1 (Constanța)
9.00–10.30 Opțiuni de tratament în zona es-
tetică Treatment options for the esthetic zone 
Prof. Dr. Marius Steigmann, Germania 

10.30–11.00 Regenerarea osoasă: strategii 
și limitări Restoring bone foundation: 
 strategies and limitations
Dr. Iulian Filipov, România 

11.00–11.30 Coffee Break 

11.30–13.00 Principii noi în design-ul 
 zâmbetului: de la analog la digital New 
 options for designing a smile: from analog 
to  digital… but guided! 
Dr. Stefen Koubi, Franța

13.00–14.00 Lunch (Exclusively for Pre-
mium Packages) Champions Restaurant

14.00–16.00 Geometria frumuseții The 
 geometry of beauty
Dr. Eric Van Dooren, Belgium & Dr. Florin 
Cofar, România 

16.00–16.30 Coffee Break 

16.30–17.30 Managementul protetic ime-
diat al țesutului moale periimplantar: proto-
coale actuale convenționale și digitale pen-
tru cazuri standard și complexe Immediate 
prosthetic management of the peri-implant 
soft tissue: current conventional and digital 
protocols for standard and complex cases
Dr. Georgia Trimpou, Germania 

17.30–18.30 Estetica facială cu derivate 
sangvine și celule stem – tehnica Cleopatra™ 
 Facial aesthetic with smart blood derivatives 
and stem cells – Cleopatra technique™ 
Dr. Cleopatra Nacopoulos, Grecia 

18.30–19.00 Infl uența celor două TMJ-uri 
în estetica grupului frontal superior The 
 infl uence of the two TMJs in the aesthetics 
of the superior frontal group
Dr. Andi Drăguș, România 

Sala 2 Hall 2 (Salon D)
9.00–10.00 Repararea perforațiilor How 
to repair perforations
Dr. Arnaldo Castellucci, Italia 

10.00–11.00 De la tratamentele endodon-
tice la restaurările fi nale cu ajutorul tehno-
logiei digitale From endo to fi nal restora-
tion with digital support
Dr. Marco Martignoni, Italia 

11.00–11.30 Coffee Break 

11.30–13.00 Managementul curburilor se-
vere și a anatomiei complexe cu acele cu 
memorie controlată: o nouă abordare pen-
tru o intervenție minimă Management of 
 severe curvatures and complex anatomy 
with controlled memory fi les: a new appro-
ach for minimal intervention
Dr. Antonis Chaniotis, Grecia 

13.00–14.00 Lunch (Exclusively for Pre-
mium Packages) Champions Restaurant

14.00–15.00 Stomatologia estetică restau-
rativă – “misiune îndeplinită” Esthetic res-
torative dentistry – “mission accomplished” 
Prof. Dr. Kosmas Tolidis, Grecia 

15.00–16.00 Abordarea minim invazivă 
 folosind restaurările directe în cazurile de 
abraziune, eroziune și atriție A minimally in-
vasive approach in the treatment of attrition, 
erosion and abrasion with direct composites 
Dr. Ivan Raychev, Bulgaria 

16.00–16.30 Coffee Break 

16.30–17.30 Secretele sistemului canalu-
lui radicular și managementul durerii în 
endodonție Unlocking the root canal sys-
tem and pain management in endodontics
Prof. Dr. Phillip Sleiman,Liban
 
17.30–18.00 Endodonție și estetică – 
 interferențe Endodontics and esthetics – 
connections 
Prof. Dr. Bogdan Dimitriu, România 

18.00–18.40 Relația dintre tratamentul 
canalului radicular și restaurarea fi nală – 
conexiuni estetice Relationship between 
root canal treatment and fi nal restorati-
ons - esthetic connections 
Dr. Pio Bertani, Italia 

18.40–19.00 Patologia sinusului maxilar- 
o cauză a pierderii implanturilor în zona 
maxilară posterioară. Abordarea interdis-
ciplinară între medicul dentist și orl-ist în 
diagnosticarea și tratamentul sinusurilor 
infectate Maxillary sinus pathology rela-
ted to failed implants in the posterior ma-
xilla. Interdisciplinary approach between 
oral surgery and ENT (ORL) in diagnostic 
and treatment of infected sinuses
Dr. Anca Vereanu, România 

Sesiuni Hands-on Hands-on sessions 

Sala 3 Hall 3 (Timișoara)
9.00–11.00 Transmisie live din Sala Con-
stanța Live Transmission from Constanța 
Hall 

11.30–13.00 CBCT și estetica dentară – 
o abordare clinică CBCT and esthetic 
 dentistry – a clinical approach 
Dr. Jorg Mudrak, Germania 

14.00–16.00 Transmisie live din Sala 
Constanța Live Transmission from Cons-
tanța Hall

16.30–19.00 Sesiune Comunicări Orale 
Oral Presentations 

Sala 4 Hall 4 (Galați) 
9.00–11.00 Augmentare zona peri-orală 
cu acid hialuronic folosind combinarea 
ace – canulă: contur și volum buze, șan-
turi nazogeniene, linii Marionette

11.30–13.00 Corectarea Smoker Lines și 
sanț labio-mentonier cu combinațiile între 
fi re PDO si cocktailuri de mezoterapie

14.00–16.00 Folosirea radiofrecvenței 
pentru tratamente combinate
Dr. Bogdan Niculae, Dr. Gabriel Balcan-
giu, Dr. Alex Karkhi, România

16.30–19.00 Seminar practic actual de 
adeziune Practical seminar on contem-
porary adhesive dentistry 
Prof. Dr. Kosmas Tolidis, Grecia 

Sala 5 Hall 5 (Brașov) 
9.00–13.00 Trenduri noi în estetica facială 
cu derivate sangvine – Cleopatra Tech-
nique™ New trends in facial aesthetics 

with smart blood derivatives – Cleopatra 
Technique™.
Dr. Cleopatra Nacopoulos, Grecia 

14.00–16.00 Mind the pink! – Clasic vs 
modern în tratamentul parodontal non 
chirurgical Mind the pink – Classic vs 
 modern in non-surgical periodontal treat-
ment therapy
Dr. Cristina Cristea, România

16.30–19.00 Restaurări fără tensiune la 
nivelul dinților posteriori și în situații de 
clasa II Stress free restorations in poste-
rior teeth & II class solution
Dr. Marco Martignoni, Italia 

Sala 6 Hall 6 (Oradea)
9.00–13.00 Chirurgie mai inventivă, mai 
puțin invazivă – aplicații ale piezotomului 
More inventive, less invasive surgery – 
applications for piezotome
Dr. Cosmin Dima, România 

14.00–16.00 Regenerare și augmentare 
osteo-tisulară combinată – o abordare 
simplifi cată a osteogenezei Bone and tis-
sue augmentation and regeneration – A 
simplifi ed approach to create true bone
Dr. Yuval Zubary & 
Dr. Alon Schifter, Israel 

16.30–19.00 Tehnici de fațetare a dinților 
anteriori Direct technic of veneering ante-
rior tooth 
Dr. Ivan Raychev, Bulgaria 

Sala 7 Hall 7 (Craiova)
9.00–13.00 Abordarea protetică fără mar-
gine – garanția esteticii roz în stabilizarea 
țesuturilor moi 
Dr. Florin Bobia & 
Dr./DT Bogdan Mihalcea, România 

14.00–16.00 / 16.30–19.00 Conceptul 
Hyfl ex CM & EDEM pentru prepararea 
canalelor cu curbură mare sau cu dublă cur-
bură The Hyfl ex CM & EDEM concept for 
anatomy driven preparations of the highly 
curved and double curved canal system 
Dr. Antonis Chaniotis, Grecia 

Sala 8 Hall 8 (Ploiești) 
9.00–13.00 Înlocuirea imediată a dinților 
din zona estetică. Fluxul digital de lucru 
poate să simplifi ce tratamentul și să 
crească predictibilitatea? Immediate tooth 
replacement in the aesthetic zone. Can di-
gital workfl ow simplify the treatment, and 
increase predictability? (Sesiunea I)

14.00–16.00 / 16.30–19.00 Înlocuirea ime-
diată a dinților din zona estetică. Fluxul 
 digital de lucru poate să simplifi ce tratamen-
tul și să crească predictibilitatea? Immedi-
ate tooth replacement in the aesthetic zone. 
Can digital workfl ow simplify the treatment, 
and increase predictability? (Sesiunea II) 
Dr. Nikola Vasilic, Serbia / Moderator: 
Dr. Ion Nico lescu, România

Vineri, 18 Mai Friday, 18 May

Sala 1 Hall 1 (Constanța) 
9.00–10.00 Estetica din jurul implantu-
lui. Tehnici noi! Esthetic considerations 
around implants. New techniques! 
Dr. Cosmin Dima, România 

10.00–11.00 Detalii ale tehnicilor chirur-
gicale parodontale în regenerarea paro-

dontală și managementul țesuturilor moi 
pentru promovarea rezultatului stabil și 
estetic Details in periodontal surgical 
 techniques for periodontal regeneration 
and soft tissue handling to promote stable 
outcome and esthetics
Dr. Giulio Rasperini, Italia 

11.00–11.30 Coffee Break 

11.30–13.00 Comunicarea digitală – 
 interfața implanto – protetică Digital 
communication – The implant-prostho 
connection
Dr. Galip Gurel, Turcia

13.00–14.00 Lunch (Exclusively for 
 Premium Packages) 
Champions Restaurant

14.00–15.00 Special debate – La inter-
secția dintre analog și digital! nevoie sau 
hipsterism? Analog or digital: the cross-
road! Need or hipsterism? 
Dr. Smaranda Buduru, România & 
Dr. Dan Herschbach, Germania 

15.00–15.30 Privire de ansamblu asupra 
proceduri minimalinvasive în implanto-
logia orală (imediată, postextractivă, în-
cărcare imediată) în practica de zi cu zi 
Overview of atraumatic, minimal inva-
sive surgical procedures in oral implan-
tology (immediate, postextractive, imme-
diate loading) in daily practice
Dr. Octavian Făgăraș, România 

15.30–16.00 Regenerare tisulară și osteo-
geneza cu produse de colagen, tehnologie 
Glymatrix – Viitorul este aici! True bone 
and tissue regeneration with Glymatrix 
based collagen products – The future is 
here Dr. Yuval Zubary, Israel

16.00–16.30 Coffee Break 

16.30-18.00 The power of BIOCOPY
Dr. Josef Kunkela, Cehia 

18.00–19.00 Proceduri minim invazive 
în benefi ciul esteticii dento-faciale Mini-
mally invasive procedures for the dento- 
facial esthetics
Dr. Bogdan Crișan, România 

Sala 2 Hall 2 (Salon D)
9.00–10.00 Simplitate și acuratețe în im-
plantologie folosind tehnici chirurgicale 
și soluții de imagistică avansate  Simpli-
city and accuracy in oral implantology; 
Using advanced surgical techniques and 
advanced imaging solutions
Dr. Alexandru Burcea & Dr. Laur Iacob, 
România 

10.00–11.00 Regenerare osoasă ghidată 
protetic. Factorul cheie în rezultate este-
tice Prosthetic driven bone regeneration. 
Key factor in the aesthetic implant out-
comes
Dr. Giovanni Ghirlanda, Italia

11.00–11.30 Coffee Break 

11.30–12.00 Implementarea tehnologiei 
3D în practica de zi cu zi Implementation 
of 3D technologies in everyday practice
Dr. Bogdan Oprea, România 
 
12.00–13.00 Estetica adezivă pe dinții 
anteriori Anterior adhesive aesthetics
Dr. Shiraz Khan, Marea Britanie 

13.00–14.00 Lunch (Exclusively for Pre-
mium Packages) Champions Restaurant

14.00–14.40 Când arta întălnește tehnolo-
gia – evoluția logică a designului și tehni-
cilor When arts meets technology: logical 
evolution of design and techniques
DT Daniele Rondoni, Italia 

14.40–15.20 Cum să facem pacienții să 
înțeleagă procesul nostru de lucru și mo-
dul nostru de gândire How to make the pa-
tient understand our working process and 
our way of thinking DT Fechmi Housein, 
Germania 

15.20–16.00 Imitând natura, parcurgând 
distanța de la observare la aplicabilitate 
Emulating nature: going the distance 
from observation to daily application
DT Djemal Ibraimi, Elveția 

16.00–16.30 Coffee Break 

16.30–17.15 Cheia succesului în reabili-
tarea orală estetică The keys to success 
in contemporary aesthetic oral rehabili-
tation
Dr. Paulo Monteiro & 
DT Pedro Brito, Portugalia 

17.15–18.30 Diferite tehnici actuale de 
rezolvare a cazurilor estetice Different 
contemporary techniques to manage 
esthetic cases
DT Helene & Didier Crescenzo, Franța & 
DT Hilal Kuday, Turcia

18.30–19.00 Digital & estetic: de la tradi-
țional la digital în obținerea succesului 
 estetic Digital & Esthetic: from traditio-
nal to digital for achieving the esthetic 
success
DT Alessandro Arnone, Italia 

Sesiuni Hands-on Hands-on sessions 

Sala 3 Hall 3 (Timișoara)
9.00–11.00 / 11.30–13.00 Transmisie live 
din Sala Constanța Live Transmission  
from Constanța Hall

14.00–16.00 / 16.30–19.00 Management 
țesutului moale Soft tissue management 
Dr. Giovanni Ghirlanda, Italy

Sala 4 Hall 4 (Galați)
10.00–14.00 Tehnici chirurgicale minim 
invazive prin piezochirurgie Minimally 
invasive surgical techniques using piezo-
surgery 
Prof. Dr. Emanuel Bratu, România 

14.00–16.00 Aplicații în specialități Sto-
matologice ale laserului cu lungime de 
undă 2094 Er: YAG Applications of 2094 
wavelength Er: YAG laser in dentistry 
fi elds
Dr. Adriana Celebidache, România 

16.30–19.00 Tehnologia CAD/CAM într-o 
singură ședință Same day dentistry with 
CAD/CAM technology
Prof. Dr. Anca Jivănescu, România 

Sala 5 Hall 5 (Brașov)
9.00–13.00 Instrumentarea canalului 
 radicular și mișcarea de reciprocitate 
 Shaping the root & reciprocating motion
Dr. Arnaldo Castellucci, Italia 
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14.00–16.00 CEREC. Do it your way! 
Dr. Bogdan Oprea, România 

16.30–19.00 Comunicări orale Oral pre-
sentations 

Sala 6 Hall 6 (Oradea)
9.00–11.00 O prezentare generală a laselor 
în stomatologie Laser dentistry – an over-
view
Dr. Stefano Benedicenti, Italia

14.00–16.00 / 16.00–16.30 Abordări 
 combinate în restaurări compozite pe 
posteriori 
The combined approach to posterior 
composites 
Dr. Shiraz Khan, Marea Britanie 

Sala 7 Hall 7 (Craiova)
9.00–13.00 Smart – Smarter – Smart-
Fix™: seminar referitor la succesul pre-
dictibil al înlocuirilor imediate și întârzi-
ate ale implanturilor 
Smart - Smarter - SmartFix™: the work-
shop for predictable success in immedi-

ate and delayed implant supported resto-
rations
Dr. Georgia Trimpou, Grecia 

16.30–19.00 Tehnici chirurgicale actu-
ale în regenerate parodontală 
Today’s sur gical techniques in periodon-
tal regeneration
Dr. Giulio Rasperini, Italia 

Sala 8 Hall 8 (Ploiești)
10.00–14.00 Simplicitate și acuratețe 
în implantologie folosind tehnici chirur-
gicale și soluții de imagistică avansate 

Simplicity and accuracy in oral im-
plantology. Using advanced surgical 
 techniques and advanced imaging so-
lutions
Dr. Alexandru Burcea & 
Dr. Laur Iacob, România

14.00–16.00 / 16.30–19.00 Introducere 
în sistemul OT BRIDGE de restaurări 
fi xe pe suport implantar 
Introducing the OT BRIDGE concept 
in fi xed implant supported restora-
tions
Dr. Giulianno Malaguti, Italia 

Sâmbătă, 19 Mai 
Saturday, 19 May

Sala 1 Hall 1 (Constanța)
9.00–9.30 Interdisciplinaritatea orto- 
protetică; de la planifi care la execuție 
 Ortho-prosthetics interdisciplinarity; from 
planning to execution
Dr. Diana Boangăr, România 

9.30–10.30 SHAPE – restaurări compozite 
– protocol pas cu pas în 4 situații clinice 
 anterioare SHAPE – predictable steps with 
composite in 4 anterior clinical situations
Dr. Dan Lazăr, România 

10.30–11.30 Învață să creezi propriile 
opere de artă folosind compozitele Create 
your own composite masterpieces
Dr. Sehat Koken, Turcia 

12.00–13.00 Excelență în restaurările 
 estetice, anterioare și palatinale, cu com-
pozite, în practica de zi cu zi Excellence 
in anterior and cervical composite re-
stora tions for daily practice 
Dr. Antonio Cerutti, Italia

13.00–14.00 Implantul Prima, călătorie 
către granițele realității Prima implant, 
traveling to the borders of reality 
Dr. Andrea Davide di Domenico, Italia 

14.00–15.00 Hardware în menținerea 
osoasă periimplantară Hardware in Bone 
preservation 
Prof. Dr. Emanuel Bratu, România 

Sala 2 Hall 2 (Salon D)
9.00–10.00 Anestezia dentară în prezența 
procesului infl amator: cum să prevenim 
durerea și să fi m efi cienți Dental anesthe-
sia in the presence of infl ammation: how 
to prevent pain and be effective
Dr. Yuriy Vasiliev, Russia

10.00–10.30 Restaurări directe în zona 
anterioară – formă vs culoare Anterior 
 direct restorations – shape vs color
Dr. Sergiu Mureșan, România 

10.30–11.30 Inovații în restaurările indi-
recte parțiale din punct de vedere inter-
disciplinar Innovation in indirect partial 
restorations from an interdisciplinary 
 point of view
Dr. Giuseppe Marchetti, Italia 

11.30–12.00 Coffee Break 

12.00–13.00 Supraprotezarea pe implant 
și pe dinți naturali Overdentures on im-
plants and natural teeth 
Dr. Giulianno Malaguti, Italia 

13.00–14.00 Integrarea estetică “subiec-
tivă” “Subjective” esthetic integration
Dr. Silvana Cânjău, România 

14.00–15.00 Care este cel mai bun tip 
de grefă în augmentarea osoasă? Este 
 efi cientă folosirea factorilor de creștere? 
O abordare documentată Which is the 
best bone graft for bone augmentation? 
Is the use of growth factors effective? An 
evidence based approach
Dr. Simon Pardinas Lopez, Spain 

Sesiuni Hands-on 
Hands-on sessions 
Sala 3 (Timișoara) Hall 3 (12.00–15.00) 
Sala 4 (Galați) Hall 4 (9.30–15.00)
Sala 5 (Brașov) Hall 5 (12.00–15.00) 
Sala 7 (Craiova) Hall 7 (11.00–15.00)

15.00 Ceremonia de închidere a Congre-
sului Congress Closing Ceremony
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