
 ASOCIAȚIA MEDICILOR SCRIITORI ȘI PUBLICIȘTI ROMÂNI (AMSPR, FOSTĂ 
SMSPR) 

Mesajul Președintelui AMSPR adresat Colegiului Medicilor la nivel Național 
și Județean 

Stimați colegi 

Credem cu tărie că ieșirea din actuala criză se poate face prin cultură, 
educație și meritocrație. Colegiul Medicilor este structura legitimă și 
reprezentativă a profesiunii noastre. Corpul medical se plasează în elita societății 
nu doar prin specificul profesiunii, ci și printr-un însemnat aport cultural.și de 
influență morală 

În domeniul literaturii universale  și naționale medicii  scriitori impun  prin 
număr și valoare. Dintotdeauna visătorii au fost cei care au mișcat lumea, iar 
literatura are o nebănuită forță intrinsecă. Nimic nu este inutil. Un proverb chinez 
spune: atunci când strigi și nu ți se răspunde, nu înseamnă că n-ai fost auzit.  

Noi ne asociem Scrisorii celor 50 de intelectuali români care acuză 
impostură ca principala cauză a degradării societății românești.contemporane. 

Avem nevoie de colaborarea și sprijinul Dumneavoastră.   

Vă rugăm să transmiteți colegilor câteva întrebări (corespondența 
electronica este facilă), răspunsurile colectate de Dvs ne vor parveni ca procente, 
numele fiind ignorate. Situația centralizată va fi data publicității, cu mențiunea 
CM Județene repondente.sau nonrepondente, acestea din urmă fiind în situația 
de acceptare tacită a stării actuale. 

ÎNTREBĂRI 

-Acceptați ca titlul de medic primar să fie obținut și în afara cadrului 
prevăzut de Lege, respectiv concurs/examen? DA sau NU 

Notăm faptul că înalți demnitari din Ministerul Sănătății au acordat titluri 
de medic primar prin ”echivalarea tezei de doctorat” sau a ”activității la patul 



bolnavului”. Au fost acordate chiar maimulte primariate, în specialități diferite, 
prin astfel de echivalări.  

Pentru colegii care au răspuns cu DA, câte titluri de medic primar pot fi 
obținute prin echivalarea unei teze de doctorat?  

 -Sunteți de accord ca cei care au obținut titlul de medic primar pe alte căi 
decât cele prevăzute de Lege (examen-concurs) să prezideze Comisii de Primariat? 
DA sau NU 

 -Considerați că titluile de medic primar obținute fără examen-concurs 
trebuiesc retrase? DA sau NU. 

- Considerați că plagiatorii și cei care au comis fraudă științifică mai pot fi 
conducători de doctorate? DA sau NU 

 

Cu cele mai alese sentimente colegiale 

 Conf Dr Corneliu Zeana Președinte AMSPR 
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