
       UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI 

_______________________________________________________________ 

Universitatea	de	Medicină	și	Farmacie	„Carol	Davila”	din	București	
Disciplina	de	Sănătate	Publică	şi	Management	

Str.	Dr.	Leonte	Anastasievici	1-3,	et.	2,	camera	224,	050463,	sector	5,	Bucureşti	
Tel:	021	318	07	13/	021	318	07	14,		

e-mail:	pbhealth@umf.ro	
www.umfcaroldavila.ro	

 

 

Centrul de Cercetare în Sănătate Publică 

 

Centrul de Cercetare în Sănătate Publică produce, diseminează și susține dovezile științifice care duc 

la crearea de politici și programe pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Centrul de 

Cercetare în Sănătate Publică funcționează pe lângă Disciplina de Sănătate Publică și Management. 

 

Centrul oferă un cadru organizatoric pentru dezvoltarea de studii populaţionale, metodologii şi  

evaluãri economice, evaluãri de politici de sănătate publică, revizii sistematice de literaturã, pentru 

elaborarea de ghiduri de practicã în domeniul sãnãtății publice și susținerea instrumentelor de 

planificare  sanitară.  Prin aceste cercetari Centrul contribuie la fundamentarea pe dovezi a deciziilor 

de gestiune a stucturii de servicii şi facilităţi, programelor de sănătate și  politicilor publice pentru o 

alocare eficientă a resurselor şi îmbunătăţirii indicatorilor stării de sanătate în populaţie. 

 

Aceste demersuri ştiinţifice de cercetare, pe lângă aplicarea lor în sistemul de sănătate  contribuie şi 

la dezvoltarea de materiale de formare şi informare în domeniul sănătății publice și managementului. 

 

Pentru atingerea obiectivelor, Centrul vizează colaborarea multisectorială, atât  intra-organizatională 

academică cu departamentele clinice cât și cu parteneri publici (universități, organizaţii 

internaţionale, spitale, etc), și cu parteneri privaţi (companii, agenţi economici), organizații non-

guvernamentale implicate în domeniul sănătății publice. 

 

Echipa: 

Prof. Dr. Dana Galieta Mincă 

Conf. Dr. Florentina Ligia Furtunescu 

Sef lucrari Dr. Eugenia Bratu  

Sef lucrari Dr. Antoaneta Dragoescu 

Sef lucrari Dr. Irina Eclemea 

Sef lucrari Dr. Bogdan Cristian Pană 

Şef lucr. Dr. Adriana Vasile 
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Asistent univ. Dr. Lacrămioara Aurelia Brânduşe 

Asistent univ. Dr. Nicoleta Valentina Cioran 

Asist univ. Dr. Ileana Mardare 

 

Studenţi doctoranzi: 

- Dr. Alin Preda  

- Dr. Cătălin Alexandru Godra  

- Dr. Alexandru Chircă  

- Dr. Adina Picuş  

- Dr. Mirela Georgescu Dinescu  

- Dr. Cristina Hobeanu  

- Dr. Voichiţa Pop  

 

Domenii acoperite : 

- Dezvoltare de metodologii pentru diferite tipuri de studii la nivel populațional. 

- Dezvoltarea și managementul bazelor de date pentru statistică in sănătate. 

- Design de politici, strategii de sănătate, intervenții la nivel de sistem și furnizori de servicii de 

sănătate. 

- Analiză și design al mecanismelor de finanțare a serviciilor de sănătate. 

- Dezvoltarea de cercetări operaționale pentru evaluarea activităților de management la nivel de 

spital. 

- Analiza de nevoi și planificare de structuri de servicii, clinice și paraclinice, cu paturi sau 

ambulatorii.  

- Biostatistică şi analiză baze de date populaționale. 

- Evaluare de tehnologii și medicină/sănătate publică bazată pe dovezi. 

- Evaluari economice pentru programe de servicii și terapii in sănătate. 

- Implementarea cercetării in programe de formare  

 

Cercetari  Curente: 

• WHO Regional survey of Institutions for adults with disabilities in European Member States, 

proiect dezvoltat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 
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• WHO – Health challenges for refugees – assessing the health system capacity to manage large 

influxes of migrants, proiect desfășurat în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății -Biroul 

România,  

• Strenghtening Engagement In Public health Research – STEPS proiect cu finanțare UE FP 7 

(Science in Society), implementat prin încheierea unui parteneriat cu Centrul pentru Politici și 

Servicii de Sănătate. 

 

 

 

Lucrari de doctorat susținute în cadrul Disciplinei de Sănătate Publică și Management după anul 

2010 

 

- Compatibilitatea dintre un sistem de asigurări sociale de sănătate şi asigurările complementare 

- posibilităţi de creştere a satisfacţiei în îngrijirile de sănătate –2010 

- Evaluarea politicilor de resurse umane în sănătate. Impactul plăţilor informale –2010 

- Identificarea si evaluarea variatiilor de practica medicala si a factorilor determinanti ai 

acestora, in acordarea serviciilor spitalicesti unor grupuri vulnerabile de pacienti –2011 

- Evaluarea continuităţii ca dimensiune a calităţii serviciilor de sănătate - 2011 

- Abordări  strategice de intervenţie în vederea reducerii mortalității și morbidității prin 

accidente rutiere în România –2012 

- Evaluarea nevoilor de servicii de sănătate mintală în comunitate –2012 

- Consideraţii privind managementul bolilor cronice în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

din România.  Studiu de caz – psoriazisul cronic – 2012    

- Dinamica fertilităţii în România: tendinţe, consecinte, politici de intervenţie –2012 

- Evaluarea relaţiei dintre programele de tratament substitutiv şi mortalitatea în rândul 

consumatorilor de heroină  - 2013 

- Bolile cardiovasculare – problemă de sănătate publică în Siria - 2013 

- Modalităţi de adaptare a sistemului de sănătate românesc la profilul demografic actual şi 

viitor – 2014 

- Evaluarea postrecuperare a calităţii vieţii pacienţilor cu hemipareză spastică de cauză 

vasculară – 2014 
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- Evaluarea poverii bolii în intervenţiile de sănătate publică -  2014 

- Harta nevoilor sociale ale populaţiei vulnerabile dintr-un sector al municipiului Bucuresti –

2015 

- Bolile rare în abordare instituţională versus populaţională - 2015 

- Studierea și monitorizarea tuberculozei în populația persoanelor adulte fără adăpost din 

București – 2016 
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