
Secțiunea Evenimente științifice  

 

 

Societatea Română de Protetică Dentară și Maxilofacială debutează seria ”Sesiuni Științifice ” 

având ca invitat o personalitate remarcabilă a lumii medicale contemporane: 

 

PROFESOR DOCTOR ȘTEFAN TIRON 

 

Ștefan Tiron este medic primar ortoped cu competențe în traumatologie sportivă, 

ozonoterapie, posturologie și artroscopie. Cunoaște și vorbește fluent limba franceză, având 

totodată competențe lingvistice de engleză și italiană. 

Experiența medicală a Domniei sale este consolidată prin numeroase specializări, în țară și în 

străinătate și dovedită de numeroasele distincții primite în carieră în domeniul medical și de 

management.  

Dr. Ștefan Tiron este președintele fondator al Societatii Romane de Posturologie, al  Societatii 

Știintifice Romane de Oxigen-Ozono-Terapie, membru în Comitetul Director al Asociației 

medicale Române, membru al Societății italiene de oxigen- ozonoterapie (SIOOT) și membru 

al Societății Internaționale de Posturologie. 

În domeniul medicinii sportive a monitorizat  medical sute de sportivi, la diferite competiții de 

box și judo, alături de echipa națională și alte echipe europene. Este  coator al studiului  

"Analiza minerală tisulară- utilitatea efectuării sale la olimpicii români” 

Dr. Ștefan Tiron a suținut de-alungul anilor numeroase conferințe medicale de specialitate, în 

țară și în străinătate, a participat ca invitat la emisiuni medicale la diferite posturi de 

televiziune și recunoașterea sa profesională internațională este în continuare dovedită de 

numeroasele oferte primite de la societăți profesionale medicale de a susține prelegeri și 

demonstrații practice de specialitate.  

În domeniu de management a susținut examenul de master în Managementul Sanatatii Publice 

si al Serviciilor de Sanatate, a particpat la ciclul de cursuri  

 "Formarea functionarilor în domeniul managementului public si al afacerilor europene"•, 

organizat de "L"™Ecole National d"™Administration"� (L"™ENA), din Franta și a urmat o 

specializare la Universitatea YORK U.K.  Abilitățile manageriale ale Domniei sale au fost 

apreciate și sunt confirmate de funcțiile ocupate în instituții de stat și private specifice:   

 Consilier la Casa Națională de Asigurări de Sănătate;  

 Secretar General al Ministerului Sanatatii si Familiei;  

 Coordonator al integrarii activitatii donorilor din domeniul sanatatii; 

 Director al Directiei de Integrare Europeana si Programe de Sanatate din Ministerul 

Sanatatii- România; 

 Reprezentantul României la Înaltul Comitet European pentru Sanatate 

 Manager al clinicii private "American Medical Center"•- 1998 

 Manager al clinicii private " Centrul Medical Dr. Tiron"• 

 Vicepresedinte al Sectiei de Box a Clubului Dinamo Bucuresti 

Initiator si organizator al Conferintei Internationale cu tema: " Probleme de Sanatate de 

interes comun pentru România si Uniunea Europeana"• Bucuresti - octombrie 2000. 

 

Portofoliul activităților și premiilor obținute de Dr. Ștefan Tiron mai include: premiul I pe 

țară la vioară în 1973, titlul de campion național la talere în 1974, funcția de responsabil  cu 

activitățile sportive (1979-1985) și asistent universitar benevol (1983-1990) la UMF Carol 

Davila; colaborator  la Crucea Roșie franceză în calitate de supraveghetor medical al 

competițiilor sportive de mare anvergură.  

 



 


