Rezumatul tezei de abilitare

Actuala Teză de Abilitare intitulată “Abordarea multidisciplinară a polipatologiei
vârstnicului în geriatria modernă„ prezintă o structură clasică, alcătuită din trei secțiuni
principale și respectând în totalitate ghidul orientativ pentru realizarea tezei de abilitare. Editat
de Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din
România și legislația națională cu privire la lucrările științifice, respectiv art. 300 alin. (2) din
Legea educației naționale nr. 1/2011, care subliniază faptul că „Teza de abilitare relevă
capacitățile și performanțele didactice și de cercetare. Teza prezintă în mod documentat
realizările profesionale obținute ulterior conferirii titlului de doctor în știință, care probează
originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale și care anticipează
o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare și/sau universitare”.
În Secțiunea I sunt expuse realizările științifice, profesionale și academice, îmbinate pe
direcții tematice disciplinare și interdisciplinare, reprezentând sinteza activității academice,
științifice și de cercetare, în etapele evoluției carierei mele, împreună cu cele mai importante
publicații - cărți, tratate sau monografii, granturi de cercetare obținute prin competiție, ca și
director sau membru al echipei de cercetare, articole științifice publicate în reviste cotate ISI,
BDI sau premii științifice obținute la diverse manifestări științifice.
Debutul carierei mele științifice a fost reprezentat de Teza mea de doctorat, intitulată
“Corelații între modificările osoase (osteoporoza) și angiopatie în diabetul zaharat”, care a fost
susținută în 2011, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București,
sub coordonarea domnului Prof. Dr. Aurel Nechita, specializarea Pediatrie, obținând titlul de
Doctor în Științe Medicale, având ordinul MECTS de confirmare nr.6468 din 7.12.2011.
În ultimii ani, atât activitatea mea de cercetare doctorală, cât și pregătirea și
specializările anterioare finalizării tezei de doctorat pe de o parte, dar și preocupările medicale,
științifice, editoriale, de cercetare și de pregătire profesională, ulterioare susținerii tezei de
doctorat, pe de altă parte, au creat argumente solide pentru elaborarea acestei Teze de abilitare
în domeniul Medicina.
Orientarea academică a dezvoltării mele editoriale și publicistice este susținută prin
editarea în domeniu a unei monografii și a unei cărți de specialitate ca unic autor, precum și a

unui număr de peste 100 de articole în rezumat sau în extenso indexate ISI, BDI sau în volumele
diferitelor manifestări științifice, care vor fi prezentate pe larg în cadrul acestei secțiuni.
În cadrul Educației și Formării Medicale, pentru a-mi actualiza în permanență
cunoștințele de specialitate de-a lungul anilor, am urmat variate cursuri de perfecționare, am
participat la simpozioane, congrese și conferințe internaționale și naționale.
Pe parcursul carierei mele academice, științifice dar și profesionale și de educație
medicală am beneficiat de parcurgerea unui număr consistent de cursuri, atestate și programe
de specializare și supraspecializare, în mai multe centre universitare din țară și am obținut
competențele necesare desfășurării activității de medic, dar și numeroase cursuri
postuniversitare și de orientare academică, acordând o atenție deosebită formării studenților și
tinerilor medici.
În cadrul Secțiunii II am prezentat pe larg direcțiile de dezvoltare cu privire la cariera
mea academică și de cercetare științifică, în funcție de experiența mea profesională și, pe de
altă parte, de perspectivele de cercetare oferite de infrastructura Universității „Dunărea de Jos”
din Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie și de colaborarea cu centre universitare din țară.
Aceste realizări sunt evidențiate prin interesul pentru abordarea multidisciplinară a
polipatologiei vârstnicului ilustrată de actuala lucrare.
Secțiunea III menționează cele mai recente și importante referințe bibliografice
amănunțit studiate pentru elaborarea și susținerea acestei teze de abilitare.

