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Rezumat 

 

Teza de abilitare intitulată “Contribuții la perfecționarea managementului din 

sistemului de sănătate” prezintă, într-o manieră integrată, evoluției carierei academice a 

candidatei după conferirea titlului de doctor în domeniul Management, precum și direcțiile 

principale de dezvoltare a acesteia, punându-se accent pe principalelor contribuții în domeniul 

managementului. Vor fi evidențiate astfel capacitatea de o organiza și gestiona activități 

didactice, de explicare și facilitare în procesul didactic și de cercetare, precum și capacitatea 

de a coordona echipe de cercetare (Ministerul Educației și Cercetării, 2020), care să pledeze 

pentru capacitatea candidatei de a conduce lucrări de doctorat. 

Pentru realizarea acestui scop, teza oferă atât o perspectivă retrospectivă asupra 

realizărilor profesionale și științifice ulterioare conferirii titlului de doctor și a direcțiilor majore 

de cercetare în domeniul management, cu accent pe cele circumscrise managementului în 

sistemul de sănătate, precum și una prospectivă, fiind conturate perspectivele și direcțiile  de 

dezvoltare a activității didactice și de cercetare și oportunitățile oferite de calitatea de 

conducător de doctorat și apartenența la Școala Doctorală de Management. 

În acest sens, teza a fost structurată în trei părți principale. 

Prima parte a tezei de abilitare este dedicată prezentării principalelor realizări 

profesionale și științifice în domeniul management, precum și relevanța și impactul acestora. 

Deși întreaga mea activitate didactică și de cercetare a fost circumscrisă domeniului 

management, trebuie subliniat interesul pe care l-am acordat managementului serviciilor de 

sănătate. Acest interes își are sorgintea în activitatea mea profesională anterioară, transferându-

se apoi în activitatea de cercetare și în cele din urmă și în cea didactică  

În perioada de după obținerea titlului de doctor activitatea științifică s-a concretizat prin 

publicarea, în calitate de autor sau coautor, de cărți în edituri recunoscute, de articole în reviste 

indexate ISI și în principalele baze de date, participarea la conferințe internaționale în țară și în 

străinătate, precum și prin activitatea editorială și de recenzor pentru reviste și conferințe din 

țară și din străinătate.  

În cea de a doua parte a tezei sunt prezentate principalele contribuții științifice astfel 

cum au fost reflectate în lucrările publicate după obținerea titlului de doctor. Analizând 

distribuția acestora, se poate remarca faptul că se pot circumscrie unor teme de interes major 

ale managementului, respectiv: valorificarea capitalului uman, managementul strategic și 

inovarea și managementul calității. Pe de altă parte, deși cea mai mare parte a lucrărilor reflectă 

interesul meu major pentru managementul serviciilor de sănătate, în această perioadă au fost 

publicate și lucrări care tratează temele menționate anterior cu referire la întreprinderile mici 

și mijlocii și instituțiile publice.  

Perspectivele și direcțiile  de dezvoltare a activității didactice și de cercetare prezentate 

în cea de a treia secțiune oferă o prezentare generală a proiectelor în curs de desfășurare și a 

ceea ce intenționez să dezvolt în viitor, precum și a oportunităților pe care mi le-ar oferi 

calitatea de conducător de doctorat în realizarea acestora. 


