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Lectori invitați la Congresul Internațional de Estetică Dentară
DT Alessandro 
 Arnone, Italia

A absolvit colegiul 

de tehnică dentară în anul 

2000 la Institutul Ipsia 

Vasco Mainardi Milano. 

În perioada 2000—2004 colaborează cu laboratorul 

Chiodini Mario din Legnano. Din 2003 a lucrat cu 

 tatăl său Arnone Ferruccio și a fondat laboratorul 

Arnone s.nc. în Milano. In 2011 participă la concursul 

european „Parallelometer Gold”, unde ocupă locul 

3. Publică articole în reviste de specialitate 

Teamwork, Dental Dialogue, Quintessenza Odonto-

tecnica și Labline. În 2014 este certifi cat ca membru 

al Societății Europene de Cosmetică Dentară — 

ESCD. În 2016 a devenit membru activ al organizației 

„Amici di Brugg”. În 2017 Country Chairperson în 

 cadrul ESCD, pentru Italia.

Dr. Pio Bertani, Italia 
Este profesor de sto-

matologie restaurativă, 

Universitatea din Mo-

dena Italia în perioada 

2003-2008; Lector, în ca-

drul cursului postuniversitar de stomatologie re-

staurativă, Universitatea din Modena, în perioada 

2004—2005; lector în cadrul cursului postuniversitar 

de protetică, Universitatea din Bologna, Italia, în 

perioada 2009—2013. Dr. Bertani este profesor de 

endodonție la Universitatea din Parma, membru al 

Societății Europene de Endodonție precum si mem-

bru activ al Academiei Itaiene de Odontoterapie. Co- 

autor al cărților „Manuale Illustrato di Endodonzia” 

(Masson, Bologna, 2003) și „Manuale di Endodonzia” 

(Elsevier, 2013). Speaker internațional, autor al mai 

multor publicații. 

Dr. Diana Boangăr, 
România 

Dr. Elia Diana Boan-

găr a absolvit U.M.F. 

„I. Hațieganu” Cluj-Napoca 

în 2006, iar în 2010 și-a 

terminat pregătirea de specialitate în Cluj-Napoca 

și Bordeaux, Franța. De atunci, practică în exclusi-

vitate ortodonție în Cluj-Napoca și Zalău. Susține 

conferințe despre abordarea interdisciplinară a 

adultului, subliniind importanța planifi cării orto-

donției, parodontologiei și proteticii în schema de 

tratament. Este membru activ al World Federation 

of Orthodontists, American Association of Ortho-

dontists și European Orthodontic Society. 

Prof. Dr. Emanuel 
Bratu, România

Este absolvent al 

UMF „Victor Babeș” Timi-

șoara promoția 1994. 

Bursă în clinica de Chi-

rurgie BMF AKH Viena, Austria în perioada 1994—

1995. Prof. Bratu este președinte SRSD — Societatea 

Română de Științe Dentare, vicepreședinte SRIOB 

Societatea Română de Implantologie și Biomateri-

ale. Este Prof. universitar, Șef disciplină Restaurări 

Protetice pe Implante în cadul Umf Victor Babes 

 Timișoara. Lector internațional, Zimmer Biomet 

Global Instructor, Xive Opinion Leader, Fellow ICOI, 

Member of the Prosthetic section of the ICOI. Deține 

peste 50 publicații în țară și străinătate și peste 

100 de prezentări în țară și străinătate.

 

DT Pedro Brito, 
 Portugalia

Din 2016, Pedro este 

profesor în cadul progra-

mului post universitar de 

stomatologie minimă inva-

zivă –DAMI, Institutul Superior de Științe ale Sănătății 

Egas Moniz. A publicat un articol în QDT 2017, Modelul 

alveolar biodigital: Alternativă pentru un rezultat este-

tic predictibil în cazul fațetelor minim invazive, articol 

scris împreună cu Paulo Monteiro, João Rua, Silas 

 Duarte și José João Mendes. Dl. Brito este directorul 

laboratorului BioMimetik PEDRO BRITO.

Dr. Smaranda 
 Buduru, România 

Doamna doctor 

Smaranda Buduru este 

absloventă a Facultații 

de Medicină și Farmacie 

„Iuliu Hațeganu” din Cluj-Napoca, promoția 1991. 

In anul 1995 obține titlul de medic specialist stoma-

tologie generala, iar din anul 2001 este medic pri-

mar stomatologie generală. Din anul 2003 este doc-

tor în științe medicale al Universității de Medicină și 

Farmacie „Iuliu Hațeganu” iar în anul 2013 a obținut 

titlul de medic primar. De-a lungul timpului a publi-

cat numeroase lucrări ca prim autor sau coautor 

printre care amintim: Noțiuni practice de ocluzo-
logie dar și Incursiune în Estetica Dentară.  Din anul 

2000 este asociat al clinicii Stomestet și împreuna cu 

echipa de medici ai clinicii oferă pacienților planuri 

complete și personalizate de tratament. În plus, 

doamna doctor susține în cadrul clinicii o serie de 

cursuri de specializare, sub umbrela Stomestet 

Study: „Protetica între Estetică Dentară și Echilibru 

Ocluzal”, „Ocluzia dentară, aplicații practice în 

 protetică”.

Dr. Alexandru 
 Burcea, România

Dr. Burcea este Me-

dic Specialist în Chirurgie 

Dento-Alveolară, Doctor 

în Științe Medicale și Lec-

tor Universitar al Facultății de Medicină Dentară 

din cadrul Universității Titu Maiorescu, Catedra de 

Implantologie și Chirurgie Orală. În prezent, Lect. 

Univ. Dr. Alexandru BURCEA este secretarul „Asocia-

ției Chirurgilor Oro-Maxilo-Faciali și Dento-Alveolari” 

din România și Lector Universitar al Facultății de 

Medicină Dentară din cadrul Universității „Titu 

 Maiorescu”, Catedra de Implantologie și Chirurgie 

Orală. În calitate de cadru didactic titular predă cur-

suri de specializare în implantologie și chirurgie 

orală, atât studenților, masteranzilor, cât și medici-

lor specialisti, alături de personalități cu renume in-

ternațional în domeniul implantologiei și chirurgiei 

orale: Prof. Dr. Giorgio Carusi (Italia), Prof. Dr. Sergio 

Corbi (Italia), Prof. Dr. Robert Horowitz (SUA), Prof. 

Dr. Ziv Mazor (Israel), Prof. Dr. Adi Lorean (Israel). 

De asemenea este speaker invitat la congrese nați-

onale și internaționale cu lucrări susținute în do-

meniul implantologiei orale, augmentărilor osoase, 

piezochirurgiei și fabricării PRF-ului.

Dr. Arnaldo 
 Castellucci, Italia 

Dr. Castellucci a 

absolvit Facultatea de 

Medicină Dentară de la 

Universitatea din Flo-

rența în 1973 și s-a specializat în stomatologie la 

aceeași universitate în 1977. Din 1978 până în 1980 

a urmat cursuri de perfecționare în domeniul Endo-

donției de la Universitatea din Boston. Dr. Castellu-

cci este fostul președinte al Societății Italiene de 

Endodonție (SIE) și membru activ al Asociației Ame-

ricane de endodonție (AAE). Este profesor asistent 

de endodonție la Universitatea din Cagliari, și pro-

fesor de endodonție microchirurgicală în cadrul Uni-

versității Federico II din Napoli. Este lector interna-

țional foarte cunoscut și a ținut prelegeri în întreaga 

lume. A fost editor al „Jurnalului italian de endo-

donție” și acum este redactorul-șef al Endo Tribune, 

fondator și președinte al Study Club-ului „Gutta- 

Percha Warm”. A publicat articole despre endodon-

ție în cele mai prestigioase jurnale endodontice.

Dr. Silvana Cânjău, 
România

Dr. Silvana Cânjău a 

absolvit Facultatea de 

Medicină Dentară, Uni-

versitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” Timișoara (UMFT) în 2010. 

Până în anul 2017 a continuat dezvoltarea activității 

sale profesionale în sfera didactică ca și asistent 

 univeristar la Departamentul de Reabilitare Orală și 

Urgențe în Medicina Dentară — UMFT. Este specialist 

protetică dentară și doctor în științe medicale în do-

meniul diagnosticului minim invaziv. A fost și conti-

nuă să fi  memebră în programe interdisciplinare de 

cercetare fundamentală. Practica privată este focu-

sată pe reabilitări complexe estetice și funcționale 

pe dinți și implante, utilizând atât metode protetice 

tradiționale cât și tehnici inovative, centrate pe 

proceduri minim invazive. Dr. Silvana Cânjău este 

co-autor a 3 cărți și 20 de articole publicate din care 

3 în jurnale cotate ISI și 1 review indexat PubMed, 

având și activitate de cercetare în cadrul PARTNER-

SHIP Grant PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1682.

Prof. Antonio 
 Cerutti, Italia

Este profesor de 

stomatologie restaura-

tivă în cadrul Facultății 

de Medicina Dentară dar 

și în cadrul Școlii de igienă dentară — Universitatea 

din Brescia. Este președinte și director al departa-

mentului de stomatologie restaurativă în cadrul Uni-

versității din Brescia. Prof. Cerutti este președinte 

al Academiei italiene de stomatologie estetică 

(IAED) în perioada 2017—2018 dar și membru fonda-

tor al Academiei italiene de stomatologie estetică 

(IAED) și membru în Consiliul Director din 2008. Au-

torul a mai mult de 200 de lucrări științifi ce și publi-

cații extinse în stomatologia și endodonția restaura-

tivă. Practica privată se limitează la stomatologia 

restaurativă și endodonție.

Dr. Antonis 
 Chaniotis, Grecia 

Chaniotis Antonis 

este absolvent al Facul-

tății de Medicină Dentară 

de la Universitatea din 

Atena, Grecia (1998). În 2003 a absolvit programul 

postuniversitar de trei ani în domeniul endodonției 

în cadrul aceleiași universitați. În ultimii zece ani, a 

lucrat ca instructor clinic afi liat la programele de 

 licență și postuniversitare de la Universitatea din 

Atena, în cadrul departamentul de endodonție. În 

2012 a primit titlul de profesor clinic la Universita-

tea din Warwick, Warwick dentistry UK. El preda ex-

tensiv la nivel național și internațional și a publicat 

articole în reviste locale și internaționale.

Dr. Florin Cofar, 
 România 

Dr. Florin Cofar a 

absolvit facultatea de 

medicină dentară în 2007 

(UMFT Victor Babes — 

 Timisoara), este post graduate al NYU College of 

Dentistry și attendee al Harvard Business School. 

Este speaker internațional pe teme de estetică den-

tară, stomatologie digitală și smile design, ținând 

prezentări în peste 30 de țări, inclusiv la academii 

de prestigiu precum Academia Americană de Cosme-

tică Dentară, Academia Britanică de Cosmetică Den-

tară sau Academia Braziliană de Estetică Dentară, 

etc. Lider de opinie global al unor companii de pre-

stigiu precum Ivoclar, MIS, DSD și Planmeca.

DT Helen & Didier 
Crescenzo, Franța

Hélène și Didier 

Crescenzo, manageri a 

două laboratoare de pro-

teze, s-au alăturat în 

2004 pentru a fonda laboratorul „Esthetic Oral”, în 

Golful Saint Tropez, specializat în estetica dentară. 

Ei sunt autorii a numeroase conferințe și publicații 

clinice și de laborator (BMC, RC, QRIPD, LABLINE etc). 

Ei sunt de 7 ani designerii și formatorii unui sistem de 

digitalizare estetică, VEP (Virtual Esthetic Project).

Dr. Bogdan Crișan, România 
Este trainer și speaker internațional pentru 

„Laser & Health ACADEMY” pe domeniul aplicațiilor 

laserului în chirurgie și stomatologie, cu experiență 

de peste 15 ani în utilizarea laserelor cu diode pe —

țesuturi moi și cu peste 

10 ani de experiență în 

folosirea laserelor pe țe-

suturi dure. Este absol-

vent al Facultății de Sto-

matologie din cadrul U.M.F 

„Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, promoția 2002; medic 

specialist în chirurgie dento-alveolară. De-a lungul 

anilor activitatea sa științifi că s-a concretizat prin 

participarea la numeroase manifestări științifi ce na-

ționale și internaționale, unde a susținut conferințe 

și prezentări orale legate de utilizarea laserului în 

chirurgia orală, boala parodontală, afecțiunile peri- 

implantare și estetica dentară; este autor și co-autor 

a numeroase articole științifi ce în reviste naționale 

și internaționale. Este membru activ al Societății 

 Române de Laseri în Stomatologie (SRLS) afi liată la 

WFLD (World Federation for Lasers in Dentistry). 

 Actualmente este Șef de Lucrări la Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 

și medic colaborator la două clinici private din Cluj.

Dr. Andrea di 
 Domenico, Italia 

A absolvit în anul 

2007 la Universitatea Tor 

Vergata din Roma. În 2008 

a obținut un masterat în 

„Implantologie și reabilitare orală” la Spitalul Univer-

sității japoneze din Santa Cruz, Bolivia. Membru activ 

în diverse academii și asociații de profi l și contribuie 

la publicarea articolelor și editorialule naționale și 

internaționale. Participă ca lector în Italia și în străi-

nătate și este tutore și responsabil pentru cursuri 

de formare și perfecționare în domeniul implan-

to-protezei. În 2012 a obținut un masterat în „Tehnici 

avansate pentru regenerarea țesăturilor moi și dure” 

la Universitatea din Modena. În 2017 a devenit mem-

bru al „SYRA TEAM”, coordonat de Prof. G. Cannizaro. 

El își exercită profesia de medic în Cava de 'Tirreni. 

Dr. Cosmin Dima, 
România 

A absolvit Faculta-

tea de Medicină Dentară 

în cadrul UMF „Carol 

 Davila” București în 2001. 

De atunci, el și-a continuat activitatea și s-a dezvol-

vat pe plan profesional, devenind specialist implan-

tolog în 2004. În 2014 a obținut diploma de Master 

în Parodontologie și în 2016 a început doctoratul 

în implantologie, având ca tema — Regenerarea 

osoasă. Pe parcursul anilor a devenit membru al di-

feritelor societăți, precum: Societatea de Stomato-

logie Estetică din România (SSER), European Society 

of Cosmetic Dentistr (ESCD), International Congress 

of Oral Implantologists (ICOI). În ultimii ani, Dr. Dima 

a susținut numeroase conferințe în domeniul prote-

ticii dentare, esteticii și chirurgiei avansate. 

Prof. Dr. Bogdan 
 Dimitriu, România 

Prof. Dimitru este 

prodecan cu probleme de 

învățământ universitar de 

licență și master în cadul 

Facultății de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila” 

București și Șef disciplină la catedra de Endodonție. 

Este coordonator rezidențiat Endodonție în cadul 

aceleiași Facultăți.  Prof. Dimitriu este medic primar 

endodonție și medic primar stomatologie generală. 

Deține supraspecializare în endodonție dar și compe-

tență în radiodiagnostic maxilo-dentar. Dr. Dimitriu 

ese membru fodator si secretar general SSER (Socie-

tatea de Stomatologie Estetică din România).

Dr. Eric Van Dooren, 
Belgia

Dr. Eric Van Dooren 

a urmat Katholieke Uni-

versiteit Leuven, Belgia, 

unde și-a obținut diploma 

în stomatologie în 1982. După absolvire, a deschis 

o clinică privată în Antwerp, Belgia, specializată 

în parodontologie, protetică fi xă și implantologie. 

În prezent, este profesor invitat la Universitatea din 

Liege, Belgia, și la Universitatea din Marsilia, Franța, 

și membru activ al Academiei Europene de Stomato-

logie Estetică. Dr. Van Dooren este lector internațio-

nal, în special în domeniul esteticii, implanturilor și 

chirurgiei parodontale estetice. A publicat mai multe 

lucrări în reviste naționale și internaționale.

Dr. Andi Dragus, 
 România

În perioada 2011—

2013 obține Masterul de 

Implantologie la Univer-

sitatea de Medicină și 

Farmacie „Carol Davila” sub îndrumarea Prof. Univ. 

Dr. Mihai Augustin. 2012- prezent (va absolvi anul 

acesta) este coctor în implantologie la Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Carol Davila” cu prof. Univ. 

Dr. Mihai Augustin, Teză de disertație: „Realizarea 

unei orientări chirurgicale privind poziționarea 

 implanturilor dentare începând cu sistemul cra-

nio-mandibular și oferirea de os”.

Dr. Octavian 
 Făgăraș, România 

Dr. Făgăraș a absol-

vit în anul 1988 faculta-

tea de Medicină Dentară 

în Wuerzburg — Germa-

nia și în anul 1994 a terminat doctoratul tot în Ger-

mania la Frankfurt. Începând cu 1990 și-a orientat 

întreaga activitate către implantologie. A lucrat în 

Germania, Italia și acum lucrează în România și 

 Austria. Dr. Făgăraș a introdus pentru prima dată 

în România conceptul de „All on 4” cu sistemul 

„Sky Fast&Fixed”. Actualmente el lucreaza cu DT Milos 

Miladinov, la dezvoltarea unui protocol integrat de 

realizare a restaurărilor pe implant. Dr. Făgăraș este 

este diplomat ICOI și membru de onoare al SSER. 

Dr. Iulian Filipov, 
România 

Dr. Filipov este 

 chirurg maxilo-facial, 

membru activ al MINEC 

(Megagen International 

Network of Education and Clinical Research), mem-

bru asociat al EACMFS (European Association for 

 Cranio Maxillo Facial Surgery). Obține o bursă în 

 chirurgie ortognată în 2016 (Brugge, Belgia). Activi-

tatea sa clinică este axată pe chirurgia ortognată, 

chirurgie preprotetică și implantologie.

Dr. Giovanni 
 Ghirlanda, Italia 

Absolvent al Uni-

versității din Roma, a lu-

crat în departamentul de 

Periondontologie și a fost 

profesor adjunct la Departamentul de Histologie al 

aceleiași Universități. S-a concentrat pe subiectele 

asupra încărcării imediate, a implantologiei estetice 

și a managementului țesuturilor moi. Profesor invi-

tat la începutul 1990 al Școlii Stomatologice de la 

Universitatea Harvard. Din 2006, el colaborează cu 

Bredent în elaborarea abordării tratamentului cu în-

cărcare imediată. Membru activ al Academiei Itali-

ene de Osteointegrare (IAO). Master în Implantolo-

gie la Universidad de La Murcia, Spania. Profesor 

invitat la Universitad Catolica San Antonio de La 

Murcia, Spania. Lector în Congresul Italian și inter-

național și autor al articolelor din literatura interna-

țională. Lucrează la Roma cu o practică limitată la 

Implantologie și Parodontologie.

Dr. Galip Gurel, 
 Turcia

Dr. Galip Gurel a 

absolvit Universitatea 

din Istambul, în anul 

1981. Și-a continuat stu-

diile la Universitatea din Kentucky, Departamentul 

de Protetică. A obținut diploma de masterat de 

la Universitatea Yeditepe din Istanbul. Dr. Gurel 

este fondatorul și președintele onorifi c al EDAD 

În perioada 2000—2004 colaborează cu laboratorul 

Atena, Grecia (1998). În 2003 a absolvit programul 
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 about speakers

(Academia Turcă de Stomatologie Estetică). A fost 

președinte și al Academiei Europene de Stomatolo-

gie Estetică (EAED) în 2011 și 2012. A primit premiul 

„The Smigel” în octombrie 2014, acordat bienal de 

Colegiul de Stomatologie de la New York University 

pentru a onora cei mai buni dentiști esteticieni din 

lume pentru contribuția lor socială, sprijinul in îm-

bunătățirea stomatologiei estetice, viziunea și de-

terminarea lor și capacitatea de a prezenta idei ino-

vatoare in jurul stomatologiei la nivel global. Este, 

de asemenea, redactor-șef al Revistei Quintessence 

din Turcia. Este profesor invitat la Universitatea din 

New York (SUA), la Universitatea Marseille Dental 

(Franța) și la Universitatea Yeditepe din Istanbul 

(Turcia). El este autorul „The Science and Art of Por-

celain Laminate Veneers”, publicat de Quintessence 

în 2003 și tradus în 12 limbi diferite. Începând din 

anul 1984, deține propria clinică în Istanbul, speci-

alizată în stomatologie estetică. 

Dr. Dan Herschbach, 
Germania 

A absolvit la Uni-

versitatea din București 

în anul 2001. Începând cu 

anul 2007 Dr. Herschbach 

deține un cabinet în centrul Munchen-ului. Este 

 specialist în protetică fi xă și restaurări complexe 

 realizate cu sistemul CEREC. Activitatea sa clinică 

cuprinde estetică dentară, Digital Smile Design și 

restaurări ceramice cu CEREC. Din anul 2014 este li-

der de opinie CEREC. Susține prezentări pe teme de 

estetică, restaurări ceramice și CEREC atât la  nivel 

național cât și internațional.

DT Fechmi Housein, 
Germania

Fechmi a absolvit 

cursurile de tehnica den-

tară în 1996. A lucrat în 

mai multe laboratoare 

dentare. A absolvit diverse cursuri la nivel inter-

național. În 2005, Fechmi Housein a fost invitat de 

Shigeo Kataoka să viziteze renumitul centru de for-

mare a ceramicii din Osaka, unde petrece o lună. Din 

anul 2010 își deschide propriul laborator dentar, 

Fechmi Housein Zahntechnik Ästhetik und Funktion, 

în Mönchengladbach, Germania. Începând cu anul 

2015 își desfășoară activitatea și în laboratorul și 

centrul de educație din Viersen, Germania.

Dr. Laurențiu Iacob, 
România 

Membru al Colegiu-

lui Medicilor Dentiști din 

București, domnul Iacob 

Laur Alexandru este Di-

rectorul Medical al clinicilor YTS Dental View din 

anul 2011. A absolvit Facultatea de Medicină Den-

tară din cadrul „U.M.F Carol Davila” în anul 2008, 

după care a început pregătirea în domeniul implan-

tologiei dentare. Urmează apoi mai multe cursuri, 

atât în țară, cât și în străinătate, iar în 2010 obține 

Competența în Implantologie Orală în cadrul Spita-

lului Militar București.În anii petrecuți la conduce-

rea Departamentului Medical al YTS Dental View, 

a încercat în permanență să aducă cele mai noi 

 tehnologii de imagistică, să implementeze noi pro-

ceduri și să ofere servicii și produse inexistente până 

acum în România, care să vină atât în ajutorul me-

dicilor, cât și al pacienților.Dr. Iacob Laur Alexandru 

susține, de asemenea, numeroase cursuri legate de 

imagistica dentară, atât pentru studenți, cât și pen-

tru medici, venind în sprijinul acestora cu experi-

ența pe care o are în acest domeniu și încercand 

totodată să schimbe anumite percepții și obiceiuri 

legate de această sferă medicală.

DT Djemal Ibraimi, 
Elveția

A obținut certifi ca-

tul de tehnician dentar în 

2002. După 8 ani de pro-

teză mobilizabilă, s-a de-

cis să se specializeze în proteze fi xe. În ultimii 6 ani 

el s-a concentrat doar pe estetica dentară. În 2014, 

devine lider de opinie pentru GC. A creat calendarul 

pentru GC în 2015 și 2016. În 2016 devine membru al 

grupului Bio-Emulation International. El testeaza dife-

rite produse pentru GC: LiSi, Lisi press si Gradia Plus.

Dr. Shiraz Khan, 
 Marea Britanie 

Dr. Shiraz Khan 

a absolvit Universitatea 

din Birmingham în 2013. 

După ce a absolvit cu suc-

ces pregătirea de baza și a câștigat mai multe pre-

mii, și-a terminat pregătirea în domeniul dentar 

 într-o serie de specializări, inclusiv Stomatologie 

 Restaurativă, la Spitalul Universitar Croydon, Guys 

și St Thomas. În prezent, el are o clinică privată în 

inima Londrei. Shiraz și-a sporit profi lul în această 

etapă timpurie, fi ind invitat să predea tinerilor 

 medici stomatologi din întreaga țară, precum și să 

susțină prezentări la nivel internațional. El împărtă-

șește idei în mod regulat cu profesioniști din dome-

niul medicinii dentare. Recent, munca lui și efortu-

rile sale au fost recunoscute de Academia  tinerilor 

dentiști, care l-a numit pe Shiraz Director. Shiraz a 

câștigat mai multe premii în Marea Britanie, inclusiv 

Premiul Fast Track 4, ca recunoaștere a angajamen-

tului său față de stomatologie. Cel mai recent, Shi-

raz a fost votat drept cel mai bun tânăr dentist din 

2017 în cadrul prestigiosul premiu britanic pentru 

stomatologie.

Dr. Stefen Koubi, 
Franța 

Dr. Koubi este ab-

solvent al Universității 

din Marsilia și este profe-

sor asocia în cadrul Uni-

versității din Marsilia în cadrul departamentul de 

stomatologie restauratore. Este în permanență invi-

tat ca și lector de cele mai prestigiouse societăți de 

cosmetică și estetică dentară din lume. Este lector 

în programe post universitare în cadrul universități-

lor din Marsilia, Strasbourg, Hochi Min și Hanoi. Este 

membru al Style Italino din 2012, pe teme de resta-

urări indirecte. În anul 2013 înfi ințează L’Institute 

de la faccete, un centru de training privat focusat 

de smile desing și reabilitări estetic

Dr. Serhat Köken, 
Turcia 

Dr. Serhat Köken a 

absolvit Facultatea de 

Stomatologie Marmara 

(Istanbul) în 1998. Din 

2001, a practicat stomatologie generală la clinica sa 

privată din Istanbul. De-a lungul anilor, dr. Serhat 

Köken a fost lector în cadrul multor congrese națio-

nale și internaționale având prezentări pe teme de 

restaurări anterioare directe ale rășinilor compo-

zite. Dr. Serhat Köken este membru al consiliului de 

administrație al Academiei de Estetică Dentară din 

Turcia (EDAD) și doctor în medicină.
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DT Hilal Kuday, 
 Turcia 

1998—1999 A absol-

vit ca tehnician dentar la 

Universitatea din Istan-

bul. A profesat în pro-

priul său laborator din Istanbul in perioada 2003—

2008 apoi a început să lucreze împreună cu Echipa 

Ivoclar Vivadent în mai multe proiecte. Din 2008 

 lucrează în propriul său centru de training și labora-

tor. Estelector pentru compania Ivoclar Vivadent și 

susține prezentări în întreaga lume. 

Dr. Josef Kunkela, 
Cehia 

Dr. Josef Kunkela 

este membru al SKYN 

Concept Team, membru 

al International Digital 

Smile Design Master Team, membru al Academiei de 

Medicină Dentară Digitală, membru al Grupului Micro-

Vision. Este membru al Centrului European de Instru-

ire CAD/CAM din Jindřichův Hradec (Republica Cehă) 

și Trainer Certifi cat Internațional de CEREC (ISCD). 

În 2009 a fost numit președintele Societății Cehe de 

CAD/CAM, iar în 2004 a fost numit președintele Aca-

demiei de Medicină Dentară din Republica Cehă. 

Dr. Dan Lazăr, 
 România 

A absolvit Faculta-

tea de Stomatologie în 

2005 in Cluj-Napoca, Ro-

mania. După absolvirea 

facultății a participat la numeroase cursuri de spe-

cializare în protetică și estetică dentară, atât în 

 România, cât și în Europa. Între anii 2007—2009 a 

predat la Facultatea de Stomatologie, Cluj-Napoca, 

Departamentul Odontologie-Endodonție. Din 2016 

și-a deschis propriul său cabinet stomatologic — Cli-

nica Lazar — din Oradea, România unde profesează 

ca medic stomatolog. Pasiunea pentru arta frumuse-

ții l-a determinat să studieze în detaliu fotografi a 

dentară. A inceput de la studiul tehnic al fotografi ei 

dentare, ajungând să utilizeze fotografi a în analiza 

estetica a zâmbetului, până la cel mai mic detaliu. 

Din 2015 este membru activ în grupul internațional 

de lideri de opinie Style Italiano Group. Dan Lazar 

susține prezentări în domeniu în România și în stră-

inătate din 2009 pe diverse teme: restaurări directe 

din compozit, restaurări protetice în zona anteri-

oară și fotografi a dentară. A publicat multe articole 

în diferite reviste stomatologice naționale și inter-

naționale, pe teme de restaurări directe din compo-

zit, fotografi e dentară și protetică dentară. 

Dr. Giuliano 
 Malaguti, Italia 

Născut la 9 octom-

brie 1979, în Reggio 

 Emilia (Italia), a obținut 

diploma de medicină 

dentară la Universitatea din Modena și Reggio Emila 

în 2004. De la absolvirea studiilor participă ca și 

 tutore în cadrul Universității din Modena și Reggio 

Emilia, sub îndrumarea Prof. Ugo Consolo, în cadrul 

departamentului de protetică, catedra de proteză 

mobilizabilă, iar din 2005 este și tutore al departa-

mentului de gnatologie la aceeași universitate. Din 

2010 este profesor adjunct la catedra de protetică 

fi xă și pe implant, iar din 2013 este profesor adjunct 

la catedra de proteză mobilizabilă la Universitatea 

din Modena și Reggio Emilia. Este autorul a peste 

60 de articole naționale și internaționale și peste 

100 de postere. El a fost, de asemenea, lector la 

congresele naționale și internaționale. Practica pri-

vată in Bagnolo în Piano (RE, Italia).

Dr. Giuseppe 
 Marchetti, Italia

Își desfășoară prac-

tica privată în cadul 

 Studio Dentistico Mar-

chetti din Parma, Italia. 

Dr. Marchetti este lector în cadul Universității din 

Siena, Italia, din anul 2012, Lector în cadrul Maste-

rului în Endodonție și Stomatologie Restaurativă, 

Universitatea din Siena, Italia, din 2012 și lector la 

Facultatea de Odontologie a Universității Medi-

teraneene din Marsilia, Franța, din anul 2012. Este 

autorul multor publicații în reviste științifi ce na-

ționale și internațional, precum și autor pentru 

șaisprezeci de publicații științifi ce apărute online. 

Este lector invitat la cursuri și conferințe naționale 

și internationale. 

Dr. Marco 
 Martignoni, Italia 

Marco Martignoni 

este absolvent al Univer-

sitatii din Chieti în 1988. 

El conduce o clinică pri-

vată în Roma din Italia și își dedică practica, în 

 principal, în domeniul endodonției, stomatologiei 

restaurative și a proteticii dentare. Dr. Martignoni 

este fondator al Academiei Italiene de Stomatologie 

Microscopică și membru onorifi c al Societății Fran-

ceze de Endodontie. A fost Președinte al Congresului 

Societății Europene de Endodonție pentru ESE-Roma 

2011, Președinte al Societății Italiene de Endodon-

ție. Este Profesor invitat la Masterul internațional în 

endodonție și stomatologie restaurativă, Universita-

tea din Siena.

Dr. Paulo Monteiro, 
Portugalia 

Dr. Monteiro este 

coordonator și profesor 

pentru programul postu-

niversitar în domeniul es-

teticii și stomatologiei restaurative în cadul ISCSEM, 

Caparica — Portugalia. Este șeful clinicii de stoma-

tologie avansată la SCSEM, Caparica — Portugalia. 

Dr. Monteiro este implicat în cercetarea de noi ma-

teriale dentare, inclusiv rășini compozite, adezivi 

dentari, ceramică dentară și noi tehnologii digitale. 

Este membru activ al International Association for 

Dental Research, asociație care prezintă în mod re-

gulat cercetări în domeniul materialelor dentare. 

Dr. Monteiro este autor și co-autor al unor publicații 

în reviste științifi ce internaționale. Lector în dome-

niul esteticii dentare cu peste 250 prezentări la 

 activ, în întreaga lume. Dr. Monteiro este membru al 

Style Italiano și membru al Consiliului General al 

Portuguese Dental Association. Activitatea în clinica 

sa privată este axată exclusiv pe stoatologie estetică 

și cosmetică.

Dr. Sergiu Mureșan, 
România 

Dr. Sergiu Muresan 

a absolvit Facultatea de 

Stomatologie din cadrul 

UMF „Iuliu Hațieganu”, 

Cluj Napoca în anul 2005. Își desfășoară activitatea 

profesională în propriul cabinet din anul 2007, pre-

cum și în cadrul unor colaborări cu clinici din Cluj 

Napoca și Turda. Deține competență în radiodia-

gnostic dentar, practica sa privata concentrându-se 

pe estetică dentară și mai ales pe restaurările di-

recte (frontale și din zona laterală). Din 2014 este 

lider de opinie al fi rmei GC România. Susține o serie 

de conferințe pe tema restaurărilor directe, atât 

în sistem privat cât și sub egida unor societăți ca 

 Societatea de Stomatologie Estetică din România 

(SSER) sau Asociația Medicilor Stomatologi cu Prac-

tica Privata din România (AMSPPR). A publicat arti-

cole cu privire la activitatea sa clinica în diverse 

 reviste de specialitate din România.

Dr. Cleopatra 
 Nacopoulos, Grecia 

Este absolventă a 

Facultății de Medicină 

Dentară din Atena în 

1991. În anul 1998 obține 

un Master în Biologie Orală 1998 și tot în 1998 un 

Master în Parodontologie. În anul 2007 urmează un 

training de estetică facială cu ajutorul fi llerelor și a 

factorilor de creștere, în Beverly Hills California.

Este lector în cadrul a multe conferințe și participă 

la cursuri practice pentru implanturi, factori de 

creștere, estetică facială și laser. Deține clinici pri-

vate în Atena și Tripolis din Grecia care sunt limitate 

la parodontologie, microchirurgie, implantologie 

orală, estetică cu laser și estetică facială.

Dr. Bogdan Opera, 
România

Dr. Bogdan Opera 

s-a născut în 1969 în Si-

biu și a absolvit Faculta-

tea de medicină dentară 

în Târgu Mureș în 1994. Deține o diplomă de Master 

absolvit în anul 2003 și o diplomă de doctorand 

 obținută în anul 2008 în cadrul Universității „Iuliu 

Hațieganu” din Cluj Napoca. Din anul 2015 este 

trainer certifi cat CEREC. Dr. Oprea este membru 

fondator al asociației Dental Learning. A predat 

peste 90 de cursuri postuniversitare în colaborare 

cu diferite societăți profesionale și a fost lecot 

în peste 50 de cenferințe și congrese. A publicat 

2 cărți în calitate de autor principal și 6 în calitate 

de co-autor. 

Dr. Simón Pardiñas 
López, Spain 

Dr. Simón Pardiñas 

López a absolvit cursurile 

Stomatologie din Madrid 

(Spania). În 2010, el s-a 

înscris in programul avansat de chirurgia orală la 

Universitatea din New York. A devenit expert în pa-

rodontologie la Universidad Complutense (Madrid) în 

2011. În anul 2012 a absolvit masteratul în implan-

tologie și reabilitare orală in cadrul Scolii Europeane 

de Reabilitare Orală, Implantologie și Biomateriale. 

În anul 2014 a obținut Diploma Universitară in Im-

plantologie Orală și Maxilofacială la Universitatea 

din Toulouse. Dr. Pardiñas López este co-autor al căr-

ții intitulată „Stomatologia implantului bazată pe 

dovezi” (Springer), a publicat în reviste științifi ce de 

mare impact și a tinut prelegeri la congrese națio-

nale și internaționale. El este membru al Academiei 

de Osteointegrare și Lider de opinie în cadrul BTI 

Institute. În prezent, lucrează în clinică sa privată 

în La Coruña (Spania) și este director al Fundación 

Clínica Pardiñas, o organizație non-profi t care oferă 

tratamente gratuite celor mai dezavantajate sec-

toare ale societății.

Prof. Dr. Giulio 
 Rasperini, Italia 

Este membru activ 

al Societății Italiene 

de Parodontologie (SIdP). 

Membru activ al Acade-

miei Europene de Stomatologie Estetică (EAED), 

membru al Academiei Britanice de Stomatologie 

 Estetică (BAAD). Autor al mai multor publicații axate 

pe Parodontologie și Implantologie. Câștigător al 

 câtorva Premii pentru cercetări axate pe Parodonto-

logie și Implantologie, printre care: Premiul Interna-

țional Quintessence Publishing (Boston 2000—2004), 

Goldman (SIdP 1996 — 2010—2017), Premiul pentru 

Cercetare Clinică EAO (Glasgow 2010) și Earl Robin-

son Regeneration Periodontal Award (AAP Los Ange-

les 2012), Align Research Award (California 2013). 

Este profesor asociat la catedra de parodontologie, 

Universitatea din Milano, Italia, precum și profesor 

adjunct asociat clinic la Universitatea din Michigan 

MI USA. 

Dr. Ivan Raychev, 
Bulgaria 

Dr. Raychev a ab-

solvit Facultatea de Me-

dicină Dentară din Sofi a 

în anul 1998. Din anul 

1999 și până în 2010 a fost asistent profesor in 

 cadrul aceleiași facultați, la departamentul de sto-

matologie conservativă. Dr. Raychev este specialist 

în odontoterapie restauratoare și endodonție. Dr. 

Raychev are propriul său cabinet dar în același timp 

este și asistent profesor la facultatea de medicină 

dentară.

DT Daniele Rondoni, 
Italia 

Este consilier pen-

tru Universitatea din Mi-

lano, Universitatea din 

Chieti, Universitatea din 

Sienna și Universitatea din Roma Tor Vergata. Este 

membru activ EAED și IAED. Daniele este instructor 

internațional pentru materialele stomatologice 

 KURARAY NORITAKE.Este dedicat în special studiului 

morfologiei și esteticii dentare, colaborând activ la 

dezvoltarea materialelor utilizate pentru restaura-

rea dentară estetică.Este printre autorii faimoasei 

cărți „Layers”, un atlas al stratifi cării rășinilor com-

pozite impreună cu Manauta — Salat, carte publicată 

Quintessence Publishing. 

Prof. Dr. Philippe 
Sleimann, Liban 

Este clinician și lec-

tor recunoscut la nivel 

internațional, profesor 

universitar și autor al 

multor articole de profi l în publicații precum JOE, 

Roots, Dental Tribune. Este inventator de instru-

mente, a publicat o carte despre ultrasunete și este 

un călător avid. Lucrează în cabinetul propriu din 

Beirut, dar și în alte 3 clinici din Dubai și Abu Dhabi. 

Este deasemenea Profesor Asociat în cadrul Uni-

versității din Carolina de Nord și a Universității din 

Beirut.

Prof. Dr. Marius 
Steigmann,  Germania 

Dr. Steigmann este 

profesor în cadrul depar-

tamentului de chirurgie 

orală și maxilo facială a 

universității din Boston. Profesor de onoare al Fa-

cultății Carol Davila București, Profesor Universitar 

 invitat de Facultatea din Szeged și Profesor invitat 

la departamentul de implantologie din Timișoara. 

Dr. Steigmann susține numeroase prelegeri și publică 

extensiv. Este membru al mai multor asociații —

DGOI, EIZ, BDIZ și ICOI. Este diplomat al ICOI și al 

mai multor societăți europene . Dr. Steigmann a pri-

mit medalia Semmelweiss oferită de departamentul 

de chirurgie orală și maxilo facială a Universității 

din Budapesta.

Prof. Dr. Kosmas 
 Tolidis, Grecia 

A aboslvit Faculta-

tea de Medicină Dentară 

din Salonic în 1989, unde 

și-a început activitatea 

de asociat în cadrul departamentului de terapie re-

stauratoare. Între anii 1991—1993 a fost masterand 

la Universitatea din Bristol obținându-și diploma 

în stomatologie pediatrică. În 1996 și-a luat docto-

ratul la Universitatea din Salonic. Este conferențiar 

la  departamentul de Odontoterapie Restauratoare 

a Universității din Salonic. Este autorul a peste 

50 de  articole în limba engleză și greacă dar și a două 

manuale în limba greacă. Dr. Tolidis a fost Secretar 

General al Academiei Elene de Estetică Dentară, 

Președintele Societății dentare din Salonic, membru 

în consiliul asociației dentare din Salonic.

Dr. Georgia Trimpou, 
Germania 

Începând cu anul 

2000 Dr. Trimpou devine 

asistent științifi c în ca-

drul Universității Goethe 

din Frankfurt. Este cercetător principal al studiului 

clinic prospectiv: „Evaluarea pe termen lung a im-

planturilor dublate cu implanturi reținute, cu co-

roane primare și secundare prefabricate ale siste-

mului Ankylos”. Din 2003 se alătură programului de 

doctorat postuniversitar de protetică pe implanturi 

la Universitatea J.Goethe din Frankfurt pe Main 

(Germania). Din 2006 este doctorand la Universita-

tea din Frankfurt/Main. Teza este intitulata Studiul 

clinic pe termen lung al implantului reținut bazat pe 

supracurențe de dublă coroană utilizând compo-

nente primare și secundare pre-fabricate ale An-

kylos. Este cerectător principal al studiului clinic 

prospectiv: „Evaluarea pe termen lung a coroanelor 

CAD/CAM fabricate, coroane și suporturi din cera-

mică integrală și suporturi reținute pe suprafețe in-

tegral ceramice”. Din 2008 este asistent universitar, 

Departamentul Chirurgie Orală și Implantologie, 

Universitatea din Frankfurt.

Dr. Yuriy Vasiliev, 
Rusia 

A absolvit Univer-

sitatea de Medicină 

 Dentară din Moscova sau 

MGMSU (Moscova) în anul 

2007. În perioada 2008—2015 a lucrat ca dentist ge-

neralist și în 2008 a început să colaboreze cu univer-

sitatea MGMSU, din Moscova. În perioada 2008—2010 

este asistent, apoi asistent senior al departamen-

tului de stomatologie generală din cadul MGMSU. 

În perioada 2010—2013 este profesor al departamen-

tului de anatomie umană al MGMSU, apoi din 2013 

până în 2015 devine asistent universitar la Depar-

tamentul de stomatologie, în cadul Universității de 

Medicina din Moscova „REAVIZ”. 2015—2017 este 

asistent universitar la Departamentul stomatologie 

operativă din Universitatea Sechenov (Moscova). Din 

septembrie 2015 până în prezent este profesor aso-

ciat al departamentului de stomatologie operativă 

din cadrul Universității din Moscova. Autor și coautor 

a peste 69 de articole științifi ce, incl. 4 brevete, 

6 monografi i și 2 manuale. Vorbitor activ la confe-

rințele FDI, EFAAD și IFDAS.

Dr. Anca Vereanu, 
România 

Este fondatorul Cli-

nicii Dr Vereanu din anul 

2003 cu specializări în 

implantologie orală și 

 estetică dentară și de asemenea este un centru de 

educare a tinerilor doctori. Dr Vereanu practică me-

dicină dentară de mai bine de 22 ani . A fost asistent 

universitar la Clinica de Implantologie orală , UMF 

Carol Davila București între anii 1997—2016, peri-

oada în care s-a dedicat educației și formarii studen-

ților, activitate pe care o continua în privat tinând 

conferințe și cursuri de specialitate pentru medici.

Dr Vereanu este medic specialist stomatologie ge-

nerală din 2001,medic primar din 2005 și specialist 

chirurgie dento-alveolară din 2008. Are titlurile de 

Master în Implantologie Orală și Doctorat în ORL. 

Dr Vereanu și-a dedicat mare parte din viața pro-

fesională dezvoltării și antrenării noii generații de 

medici dentiști.

Dr. Yuval Zubary, 
 Israel 

A absolvit faculta-

tea de Medicină Dentară 

în 1984 și apoi a abținut 

diploma de specializare 

în parodontolgie in 1988 la Universitatea din Jerusa-

lim. A fost lector la catedra de Parodontologie a Uni-

versității din Tel Aviv în perioada 1988—1995. A fost 

profesor asociat în cardul departamentul de Paro-

dontologie a Universitații din Texas în perioada 

1991—1992. Începând cu anul 1995 practica lui este 

limitată doar pe parodontologie și implantologie. 

Este autor a peste 30 publicații. 

Cluj Napoca în anul 2005. Își desfășoară activitatea 

2007. În perioada 2008—2015 a lucrat ca dentist ge-
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