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Maxim A. Adam – medic primar stomatologie generala, specialist ortodont, professor 

universitar – Facultatea de Medicina Dentara, U.M.F. Grigore T. Popa, Iasi, Clinica de 

Stomatologie Pediatrica. 

- N – 19.XI.1947 – Roșiori, Botoșani 

- Părinți – Adam – preot, Nina – professor 

- S.C. – căsătorit- soția- Zvetlana- medic specialist- stomatologie generală, ortodonție 

            -copii- Dana Cristiana- (1982)- medic specialist ortodont, Dr. S.M., cadru 

didactic Facultatea de Medicină Dentară, U.M.F. Grigore T. Popa Iași 

- Studii: -1961-1965- Liceul Mihai Eminescu, Botoșani 

            -1965-1971- Facultatea de Stomatologie, I.M.F., Cluj 

            -1971-2007-studii post-universitare : 10 schimburi de experiență, 32 cursuri 

de perfecționare (locale, naționale și internaționale : Sofia, Zürich, Iași, București, 

Cluj, Chișinău, Atena) în domeniile : organizarea asistenței stomatologice, 

stomatologie infantilă, pedodonție, ortodonție, gnato-protetică, chirurgie O.M.F., 

management comportamental în stomatologia pediatrică, hipnoză, estetică O.M.F., 

management didactic ; 

                              -studiu doctoral în stomatologie pediatrică (1980-1986)- Doctor în 

științe medicale  specializarea stomatologie pediatrică 1986; 

                              -1976- medic specialist stomatologie generală; 

                              - 1990- medic specialist ortodont; 

                              -1990- medic primar stomatologie generală. 

- Asistență medicală- În exclusivitate stomatologie pediatrică: pedodonție și 

ortodonție: 

                                    -1971-1973-Policlinica Stomatologică Botoșani 

                                    -1973- (prin concurs) și în prezent- Clinica de Stomatologie 

Pediatrică Iași 

                                   - 1972-1973- medic coordonator al Jud. Botoșani în 

stomatologie pediatrică ; 

                                  -2008-2013- șef clinică Stomatologie Pediatrică Iași 

- Activitate didactică și coordonare academică: 

       -prin concurs: -șef lucrări (1991-1996), conferențiar (1996-1999), profesor 

universitar (1999- și în prezent) – Facultatea de Medicină Dentară, U.M.F. Grigore T. 

Popa Iași 

      - șef disciplină Pedodonție (1991-2013), șef catedră Pedodonție (până în 1999), 

director department Stomatologie Pediatrică (1999-2004); 

       - membru în: consiliul profesoral al Facultății de Medicină Dentară, comitetul de 

relații interacademice și senatul U.M.F. ‘Grigore T. Popa Iași’, președinte al 



Comitetului de relații interacademice și coordonare, programme internaționale la 

nivel de facultate 2000-2008, coordonator programme Erasmus- Socrates- L. Davinei 

la nivel de facultate, lector- cursuri post universitare, congrese și workshop-uri 

internaționale (Dijon, Atena, Iași, Chișinău) ; coordonator învățământ post 

universitar- stomatologie- Faculatate (1991-1999) ; 

          -coordonator metodologic zonal în specialitate (Galați, Neamț, Botoșani, 

Bacău, Suceava) ; 

          -coordonator de master în specialitate (2007-2009); 

          -coordonator științific de Doctorat în Stomatologia Pediatrică (din 2000 și în 

prezent); 

          -expert evaluator C.N.C.S.I.S.; 

         -prodecan Facultatea de Medicină Dentară, U.M.F. ‚Grigore T. Popa’, Iași 

(2008-2012); 

- Aparteneță și reprezentări în academii, organizații și asociații naționale și 

internaționale: 

       -membru al Academiei Europene de Stomatologie Pediatrică; 

       -membru fondator și președinte al Asociației naționale de stomatologie pediatrică 

din România (A.N.S.P.R.)- afiliată la I.A.P.D.: 

      -membru al Asociației Internaționale de Stomatologie Pediatrică (I.A.P.D.) și 

reprezentant oficial cu drept de vot al A.N.S.P.R. în consiliul director al I.A.P.D.; 

      -reprezentant oficial al A.N.S.P.R. la E.A.P.D.; 

      -membru fondator și activ al: U.N.A.S., A.S.M., A.N.R.O.; 

      -membru activ al: A.D.R.E., U.S.S.M., Ba.S.S., F.D.I. 

- Activitate de cercetare științifică: 

     -contractuală (A.S.M., U.M.F. ,Grigore T. Popa Iași’, O.M.S., M.S.F., Colgate Cp. 

Ro.); individuală; 

    -lucrări științifice- autor, prim autor, coautor: lucrări comunicate (peste 220) lucrări 

publicate în reviste naționale și internaționale acreditate (C.N.C.S.I.S., B.D.F., B+, 

I.S.S.I.- peste 200, (I.S.S.I- 4 coautor); 

   -participări efective la congrese internaționale: Dijon, București, Iași, Londra, 

Chișinău, Paris, Sydney, Sofia, Hong-Kong; Chairman- secțiuni congrese naționale și 

internaționale: Iași, București, Timișoara, Chișinău, Sydney. 

- Colaborări interacademice: Iași, București, Cluj, Tg. Mureș, Constanța, Chișinău, 

Ontario, Hadassa, Atena. 

- Cărți editate- în edituri recunoscute: 

     -Anodonția- simptom și entitate clinică- 1995, Ed. Tehnică Chișinău- unic autor; 

     -Paedodontics- Ed. Contact International Iași, 1998- prim autor; 

     -Stomatologie comportamentală pediatrică- 1998, Ed. Contact International Iași- 

prim autor; 

     -Pedodonție- distrofii dentare-2001- Ed. Junimea, Iași, coautor; 



     -Pedodonție- traumatisme dento-parodontale-2001, Ed. Junimea, Iași- coautor; 

    -Durerea în stomatologie- capitol 30- unic autor- în tratatul de algeziologie sub 

redacția O. Mungiu, Ed. Polirom, Iași, 2002; 

    -Patologia parodontală în diabetul juvenil- Ed. Gr. T. Popa, Iași, 2008- coautor; 

    -Periodontologia pediatrică- ghid clinico-terapeutic, Ed. SEDCOM LIBRIS- Iași, 

2011-autor; 

   -Essentials in Pedodontics- Ed. Gr. T. Popa Iași, 2011- prim autor; 

   - Gânduri și idei împărtășite- poezii- Ed. Steff, Iași, 2012- autor 

- Membru în colegii redacționale: Rev. Medicina Stomatologică (membru fondator și 

activ), Internațional Journal Of Medical Dentistry(in advisery board), Medicina 

Stomatologică- Chișinău. 

- Autor, Inițiator, Coordonator: 

     -primul curs bazal și postuniversitar masterat și tratat de stomatologie 

comportamentală pediatrică din România; 

     -primele cursuri postuniversitare- naționale cu participare internațională de 

Pedodonție din România-creditate C.M.R. (Iași 2001); 

     -două workshop-uri internaționale de stomatologie pediatrică DENFAC sub egida 

I.A.P.D. (Iași 2002, 2003); 

     -patru cursuri transdisciplinare (primele de acest gen la nivel zonal) ‚teaching the 

teachers’, cu cadrele didactice din învățământul gimnazial (Iași 2003). 

- Certificate de recunoaștere și medalii: 

     -certificat de recunoaștere a contribuției personale deosebite în managementul 

educațional și preventiv al copilului pentru sănătatea orală (I.A.P.D. și Colgate Cp.- 

Paris 2001); 

      -certificat de excelență, finalist și premiul III pentru același domeniu (I.A.P.D. și 

Colgate Cp.- Sydney 2005); 

      -certificat de excelență pentru prestația interacademică și didactică- Univ. N. 

Testemițeanu Chișinău, Univ. Kapodistriană- Atena, Fac. De Medicină Dentară 

U.M.F. Grigore T. Popa Iași; 

      -medalii jubiliare: 120 de ani U.M.F. Grigore T. Popa Iași, 2 medalii N. 

Testemițeanu Chișinău, 2000 ani Jerusalem, 3000 ani Jerusalem, Plachetă omagială 

‚Arta de a fi Mentor, Dăruire, Profesionalism’- Fac. De Medicină Dentară U.M.F. 

Grigore T. Popa Iași, 2013; 

      -editare C.V.-ului personal în Who's who medical în România, 2006, Pegassus 

Press, 238 și în Enciclopedia personalităților din România, Hübners who is who, 

2010, 808. 

- Limbi străine cunoscute: engleză (atestat lingvistic de U.A.I. Cuza Iași), franceză, 

rusă. 

- Hobby-uri: muzică, munte, poezie, psiho-sociologie, animalele (câinii), acordeonul. 

- Adresă Email: maximadam@yahoo.com 



 


