
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierile se fac la CJ Constanța al OTDR la  Telefon: 0733.440.434 
           Taxa de participare se încasează la secretariat, în ziua cursului, începând cu ora 9.00. 

  

 La secretariatul evenimentului se va putea încasa taxa de înscriere pentru EPC prin revista 

”das dental labor România” 2015, în valoare de 190 lei/persoană. 
 

Participarea se face în ordinea înscrierii, numărul de locuri  fiind  limitat. 
 

                                             prin  
 

       Consiliul Județean Constanța al OTDR 

Organizează vineri 17 aprilie 2015, ora 10.00, în Constanța, 
la Hotel Ibis, din Bvd.Mircea cel Bătrân nr. 39B-41 – Sala Ovidiu –  

                                         cursul (prezentare teoretică -6 ore): 

       „ESTETICĂ, EFICIENȚĂ, RAPIDITATE ÎN PROTEZA MOBILĂ ‘’           
                                                      susținut de Tehnician Dentar Erik COCCHETTI  

 

                   Cursul este creditat de către OTDR cu 15 EPC 

                              
                          Taxa de participare: 170 Lei 

 
                                            

  “Să nu ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe dacă continuăm să le facem în același mod. 

Criza este cel mai bun lucru care se poate întâmpla persoanelor pentru că poartă cu ea progres. În timpul crizei se naște inventivitatea, descoperirile și 

marile strategii. 

Creativitatea naște din anxietate, la fel cum ziua naște după o noapte obscură. Cine depașește criza se depășește pe el însuși fără a fi depășit. 

Cine atribuie înfrângerile și greșelile proprii, crizei, își violează propriul talent și este mult mai atent la probleme decât la soluții. Adevărata criză este 

criza de competență. Greșeala oamenilor este lenea de a găsi soluții. Unica criză amenințătoara este tragedia de a nu vrea să lupți pentru a o depăși. 

Fără criză nu sunt provocări, fără provocări nu sunt merite și fără merite viața este o rutină: o lentă agonie. În loc de asta trebuie să muncim mult! 

Adevărata criză este incompetența: nu voi obosi niciodată să repet cât de important este rolul, unic și neînlocuibil, de specialist. Nu va fi niciodată o 

mașină sau o ustensilă care îl va putea înlocui. 

Experiența, dexteritatea, sensibilitatea, capacitatea de interpretare a culorilor, formelor, cunoștința materialelor…. care tehnologie sau instrument 

poate garanta aceste calități ale unui profesionist? Fie el medic dentist sau technician dentar. Tehnologia este numai unul dintre instrumente, deci un 

mijloc, pentru a realiza dispozitivul protetic: conducătorul este și trebuie să rămână mereu, omul. 

A ști să înțelegi cum și când trebuie făcute alegerile este fundamental: nu suntem obligați să cumpărăm centre de lucru care costă mii de mii de euro 

pentru a fi competitivi, dimpotrivă. Fluxurile productive se schimbă repede: interpretarea momentului și înțelegerea viitorului este adevărata 

dificultate. Pentru asta trebuie confruntare, ca întotdeauna. 

Rolul unui lector este de a sprijini formarea cursanților cu informații corecte: asta nu înseamnă vinderea a ceva sau propunerea unei tehnologi 

costisitoare, dar asigură acel grad de competență ce răspunde așteptărilor și nevoilor celor care ascultă. Un lector ghidează îndeplinirea alegerilor în 

mod oportun, pentru a realiza o proteză în pas cu timpul, în termen de calitate, timp și cost. 

Deci nu vă încredeți în cineva care vrea să vă vândă ceva: încredeți-vă  în cineva care vrea să vă învețe ceva. “ 

Erik Cocchetti 


