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INFORMAŢII PERSONALE DRĂGOESCU ANTOANETA 

 

  

 Bd. Th. Pallady nr. 2, bloc M2A, ap.54, Sector 3, 032261 Bucureşti 

                            004 0723244856        

    antoaneta.dragoescu@gmail.com 

 

skype   antoaneta.dragoescu   

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

POZIŢIA PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

ȘEF LUCRĂRI, Poziția 9 
Disciplina de Sănătate Publică şi Management 
Departament Preclinic III – Ştiinţe Complementare 
Facultatea  de Medicină 
 

STATUTUL  ACTUAL 

Asistent universitar,  
Doctor în Medicină, 
Medic primar Sănătate publică și management sanitar 

01.10.2011 – prezent 

 

Asistent universitar - Disciplina  “Sănătate Publică şi Management Sanitar” 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Strada Dionisie Lupu nr. 37 
Bucuresti Sector 1 020022, www.umfcaroldavila.ro  
 

▪ Activități  teoretice și practice cu studenții din anul V, Facultatea de Medicină  

▪ Activități  teoretice și practice cu studenții la master 

▪ Activități  teoretice și practice cu medicii rezidenți 

▪ Activitate de cercetare 

▪ Autor şi coautor de publicaţii  
 

Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică universitară și postuniversitară – domeniul: Sănătate 
publică și management sanitar  

 
15.06.2006 – 01.06.2010 

 
- Inspector General Adjunct al Inspecţiei Sanitare de Stat 
- Şef serviciu Inspecţia Sanitară de Stat 

     Ministerul Sănătăţii, Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, Sector 1, 010024 Bucureşti , www.ms.ro  
- Participarea la elaborarea strategiilor, politicilor și programelor în domeniul sănătății publice 
- Participarea la grupuri de lucru la nivelul ministerului pentru realizarea strategiei de sănătate 

publică,  
- Participarea la grupuri de lucru interministeriale pentru realizarea componentei sectoriale a 

strategiei de descentralizare, a strategiei naționale anticorupție 
- Promovarea actelor normative pentru reforma în sistemul sanitar şi pentru rezolvarea problemelor 

de sănătate publică, în concordanţă cu normele europene; 
- Elaborarea de acte normative în domeniul controlui în sănătate publică 
- Managementul departamentului și coordonarea activităţii inspecţiilor sanitare de stat judeţene 
- Organizarea de instruiri naţionale pentru inspectori 
- Participarea, ca reprezentant al ministerului, la grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene 
- Membru în diferite comisii de examen  

 
Tipul sau sectorul de activitate  Administrație publică - Sănătate publică și management sanitar 

mailto:antoaneta.dragoescu@gmail.com
http://www.umfcaroldavila.ro/
http://www.ms.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
01.06.2006 – 01.06.2010 

 

 
Lector colaborator 
Școala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Str. Vaselor nr.31, Sectror 2, 
Bucureşti, www.snspms.ro  
 

- Cursuri pentru managerii şi directorii de îngrijiri ai spitalelor  
- Cursuri pentru Atestat in „Managementul serviciilor medicale”  
- Cursuri pentru directorii coordonatori ai direcţiilor de sănătate publică judeţene 
- Autor de capitole ale cărţilor aferente cursurilor  

 
Tipul sau sectorul de activitate  Activitate didactică – domeniul: Sănătate publică și management 
sanitar 

 

01.10.2003 - 30.09.2011 
 
Asistent universitar – colaborator la Catedra de “Sănătate Publică şi Management Sanitar” 

 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Strada Dionisie Lupu nr. 37 
Bucuresti Sector 1 020022, www.umfcarildavila.ro 

 
 - Cursuri în cadrul programului de Master în „Managementul serviciilor medicale” 

- Activități teoretice și  practice anul V, Facultatea de Medicină  
- Activități teoretice și practice cu studentii Facultăţii de moaşe şi asistenţă medicală 
- Autor şi coautor de publicaţii 

 
Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică universitară și postuniversitară – domeniul: 
Sănătate publică și management sanitar 

 
15.06.1999 – 15.06.2006 

 

 
- 15.06.1999 - 06.07.1999 - Inspector de specialitate 
- 06.07.1999 - 15.06.2006 Şef serviciu “Managementul Serviciilor de Sănătate”  
 
Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, Str. Avrig nr. 72-74, Sector 2, Bucureşti 
www.dspb.ro  
 

- -  Evaluarea nevoilor de servicii de sănătate ale populației 
- -  Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate locale 
- -  Administrarea și organizarea unităților sanitare publice 
- -  Implementarea la nivel local a strategiilor naționale 
- -  Monitorizarea și controlul calității serviciilor medicale furnizate de unitățile sanitare publice și private 
- -  Asigurarea evidenței serviciilor sanitare și a personalului medical 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Administrație publică - Managementul serviciilor de sănătate 

 
12.12.1989 – 15.06.1999 

 
Medic de medicină generală/medicină de familie 
Spitalul Clinic „Colţea” Bd. I. C. Brătianu nr. 1, Sector 3, Bucureşti 
Activitate de practică medicală 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Medicină de familie 

 
01.12.1986  - 11.12.1989 

 
Medic stagiar 
Spitalul Municipal Galaţi, Str. Traian nr. 117, Galaţi 
Stagii de practică medicală 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Medicină generală 

http://www.snspms.ro/
http://www.umfcarildavila.ro/
http://www.dspb.ro/
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8 iunie 2014 – 7 sept 2015 Cercetător postdoctorand 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti Proiectul „Excelență în 
cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, 
Social și Medical - EXCELIS”, contract POSDRU/159/1.5/S/138907  finanţat din Fondul 
Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, www.excelis.ase.ro 
 
Titlul cercetării – ”Evaluarea continuității serviciilor medico-sociale integrate pentru 
populația vârstnică din mediul rural” 
 
Abilități în sfera cercetării interdisciplinare în domeniile medical, economic și social 

 

 

07 decembrie 2011 

 

 
Doctor in Medicină, nivelul EQF 8 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
Titlul tezei de doctorat – ”Evaluarea continuității ca dimensiune a calității serviciilor de 
sănătate” 
Abilități in sfera cercetării din domeniul sănătăţii publice şi a managementului sanitar  
 

  

octombrie 2008 Medic primar in speciaitatea Sănătate publică şi management 
Ministerul Sănătaţii şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
Cunoştinţe avansate în domeniul sănătăţii publice şi a managementului sanitar 

 

 

octombrie 2007 – iunie 2011 

 
Doctorand în Medicină Socială 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
 
Materii studiate: Metodologia cercetării științifice, Bioetica cercetării, Epidemiologie, 
Biostatistică, Legislația cercetării 
Abilități in sfera cercetării din domeniul sănătăţii publice şi a managementului sanitar  
 

 

Martie 2003 Medic specialist in speciaitatea Sănătate publică şi management 
Ministerul Sănătaţii şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
Cunoştinţe în domeniul sănătăţii publice şi a managementului sanitar 

 

 

Februarie 2003 

 
Master în “Managementul serviciilor sociale şi de sănătate”, EQF nivel 7 
 
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
 

- Discipline: Politici sociale, Politici ale serviciilor de sănătate publică, Sociologia sănătăţii şi a bolii, 
Etică şi valori ale profesiilor sociale, Evaluarea serviciilor sociale şi de sănătate, Managementul 
serviciilor sociale 
- Cunoştinţe avansate în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate 

 

 

Octombrie 1998 

 
Medic primar in speciaitatea Medicină generală 
 
Ministerul Sănătăţii şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
 
Competenţe avansate în domeniul medicinii generale / medicinii de familie 

 

 

Martie 1993 

 
Medic specialist in speciaitatea Medicină generală 
 
Ministerul Sănătăţii şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
 
- Discipline: Medicină internă, Chirurgie generală, Obstetrică-ginecologie, Boli infecţioase, Pediatrie, 

                   Managementul cabinetului medical 
- Competenţe în domeniul medicinii generale / medicinii de familie 

 

http://www.excelis.ase.ro/


   Curriculum Vitae   Drăgoescu Antoaneta  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 8  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

Septembrie 1986 

 
Doctor medic, EQF nivel 6 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Medicină generală, 
Bucureşti 
 
Cunoștințe generale de medicină 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză C1  C1 C1 C1 C1 

Limba engleză C1 C1 B2 B2 C1 

Competenţe de comunicare  Teoretice 
- cursuri de masterat  
- cursuri de formator 
Practice  
- dobândite prin experienţa proprie de manager în administrația publică  
- lector în diferite proiecte               
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 

 

- Aptitudini manageriale conceptuale, tehnice si umane datorită funcţiilor de conducere de 
nivel mediu şi de top din Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti şi din Ministerul Sănătăţii  

- Organizarea departamentelor de Inspecție sanitară la nivel județean 
- Organizarea serviciilor da sănătate la nivelul Municipiului București 
- Organizarea întâlnirilor de lucru în diferite proiecte 

 

Competențe de cercetare și 
învățământ 

- Membru în comitetele de conducere ale diferitelor proiecte ale Ministerului Sănătății 
- Membru în Consiliile de administrație ale spitalelor 
- Membru în comisii de examen pentru manager de spital 
- Membru în echipe de proiect 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

 

- cunoştinţe avansate în domeniul sănătăţii publice şi managementului - analize de stare de sănătate 
- capacitatea de a dezvolta studii de cercetare 
- capacitate de organizare, planificare și coordonare a intervenţiilor în domeniul sănătăţii 

publice 
- cunoştinţe în domeniul serviciilor sociale 
- capacitate de a dezvolta curricule de curs şi module de formare postuniversitară  
- capacitatea de a elabora capitole de de cărţi şi suporturi de curs 

 

Competenţe informatice  Programele din pachetul Microsoft Office - avansat 
Programe statistice – Epi Info, SPSS 

 

Alte competenţe  ▪ Abilităţi interculturale – am lucrat în diferite proiecte internaţionale, am participat la întâlniri şi 
grupuri de lucru la nivelul departamentelor Comisiei Europene 
 

Permis de conducere  ▪ B 
 

Afilieri profesionale - membru al Colegiului Medicilor din România din 1990 
- membru in Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar din 2000 (Președinte 2004-
2012,  Vicepreședinte 2012- prezent) 
- membru al ALASS (Asociaţia Latină de Analiză a Sistemelor de Sănătate) din 2002 
- membru al European Health Public Health Association (EUPHA) din 2004 
-  membru al World Federation of Public Health Associations (WFPHA) 2011 
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Proiecte 
 

 

a) Proiecte internaționale – membru în echipă 

1. Coordonator organizare în cadrul proiectului ”Strengthening Engagement in Public Health Research 

- STEPS” (Creşterea implicării în cercetarea din sănătatea publică), Proiect finanţat de Uniunea 

Europeană prin Programul Cadru de Cercetare şi Dezvoltare – FP7; noiembrie 2009 – iunie 2011, 

Rezultat: Raport 

2. Membru în Working group 1 – CA al Proiectului ”Development of pan-European standards and 

criteria for the inspection of blood establishments (European Blood Inspection System) - 

EUBIS” co-funded by the European Commission under the Public Health Programme, Grant 

Agreement No. 2006202; Noiembrie 2007 – Iunie 2010, Rezultat: Audit/ Inspection Training Guide 

(Manual) 

 

b) Proiect național – director/responsabil 

- Manager al proiectului ”Sondarea opiniei pacienților și cercetări psihosociologice în 

spitalele aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București”, finanțat de ASSMB, câștigat prin competiție națională, perioada 19.11 – 

31.12.2015, Rezultat: Raport de cercetare 

 

c) Proiect național – membru în echipa de cercetare 

1. Cercetător postdoctorand în cadrul proiectului ”Excelență în cercetarea științifică, 

interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical 

– EXCELIS”, POSDRU/159/1.5/S/138907, finanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în perioada 8 

iunie 2014 – 7 septembrie 2015 

Rezultate:  

 Articol "Legal elements of continuity of the medical and social services for the elderly population" 
– autor, publicat în Revista Acta Medica Transilvanica, anul XX - Nr. 1, Sibiu, 2015. ISSN-1453-
1968, CNCSIS-B+ Cod 68, INDEX COPERNICUS, EBSCOhost™, ULRICH'S, OPEN J-GATE, 
DRJI, DOAJ 

 Prezentare Congres + publicație: ”Continuity of Care in Elderly in Romania” – Simpozionul 
Strengthening Health Services for the Elderly in a Public Health Percpective în cadrul WPA 
2015 Bucharest International Congress, Bucuresti 24-27 iunie 2015, rezumat publicat în 
Romanian Journal of Psychiatry Vol. XVII No. 2 June 2015, p-ISSN: 1454-7848, e-ISSN: 2068-
7176, CNCSIS B+ cod 295  

 Prezentare Congres: „Medical, social and financial needs of the elderly in rural areas 
in Romania” – The 10-th International Conference on Economic Cybernetic Analysis: 
Austerity or Development? Lessons for Global Crisis – AUS2015, București, 30-31 
octombrie 2015 

 Prezentare Conferință: ”A ”pattern”of integrated services for the elderly at community level” – 
Workshop exploratoriu Abordări inovative transdisciplinare de cercetare în domeniul bolilor 
netransmisibile, pentru dezvoltarea bunăstării comunităților în cadrul Conferinței Diaspora în 
Cercetarea Științifică și Învățământul Superior din România – Diaspora și prietenii săi, Timișoara 
25-28 aprilie 2016 

 Poster congres: ”La continuité des services médicaux et sociaux intégrées offerts aux 
persoannes âgées dans les régions rurales en Roumanie” - Congresul ALASS, 
Granada, Spania, 4-6.09.2014 

 
2. Expert în cadrul proiectului ”Cercetarea psihosociologică privind gradul de satisfacție al 

pacienților din spitalele aflate în administrarea ASSMB” finanțat de ASSMB, 10.11 – 

31.12.2014, Rezultat: Raport 

 

d) Studiu multicentric național – investigator principal 

- Expert cheie nr. 1 în cadrul proiectului ”Pregătirea implementării și definirea cadrului de 

monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate”, SMIS 51646, al Ministerului 

Sănătății cofinanțat din FEDR prin POAT 2007-2013, în perioada 22.09 – 20.12.2015,       

Rezultat: Raport 



   Curriculum Vitae   Drăgoescu Antoaneta  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 8  

Proiecte 

 

e) Proiecte educaționale 

1. Asistent manager în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității autorităților publice locale 

de a elabora propuneri de proiecte și de a implementa proiecte pilot”, din cadrul 

Programului de cooperare elvețiano-român, finanțat de Organismul Intermediar Elveţian 

(OIE), 07.02. 2014 – 31.12.2016 

Publicație: Coautor al manualului Planificarea intervențiilor medico-sociale integrate la nivel 
comunitar. Coordonatori: Conf. Furtunescu F.L., Prof. Mincă D.G. Editura Universitară „Carol Davila”, 
Bucureşti 2016. ISBN: 978-973-708-931-1 
 

2. Expert și lector în cadrul proiectului ”Bună guvernare prin integritate și responsabilitate în 

sistemul de sănătate românesc”, al Ministrului Sănătății cofinanțat de FSE prin PODCA 

289/15.11.2011, iunie 2013 - iunie 2015 

Rezultate: 
- Studiul diagnoză pentru fenomenul corupției din sistemul public de sănătate 
- Propunere de politică publică privin operaționalizarea Consiliilor de Etică din unitățile sanitare 

publice 
- Publicații:  

 Autor coordonator - Manual de bune practici privind aplicarea prevederilor de 
integritate în sistemul de sănătate. Editor Ministerul Sănătății, februarie 2014, ISBN 
978-973-0-16214-1 

 Coautor - Suport de curs pentru Managementul unităților sanitare și administrarea 
fondurilor publice 

 Coautor - Suport de curs privind aplicarea prevederilor de integritate în sistemul de 
sănătate românesc 

 
3. Lector in cadrul proiectului “Competenţe in administrarea şi gestiunea sectorului de 

sănătate publică” modulul “Managementul proiectelor in sănătate”, proiect finanţat de către 

Biroul de Cooperare Româno-Elveţian şi Asociaţia Română de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar ; aprilie 2006 – august 2007 

Publicație: Coautor Secțiunea II. „Gestiunea proiectelor de sănătate” din manualul Managementul 

serviciilor de sănătate – abordare prin proiecte, coordonatori: dr. Florentina Furtunescu şi Prof. dr. 

Dana Galieta Mincă, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti 2010. ISBN: 978-973-708-446-0.  

 

4. Lector in cadrul proiectului “Iniţiativa pentru sănătatea familiei în România”, proiect 

finanaţat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi 

implementat de către John Snow Research & Training Institute (JSI R&T); octombrie 2006 – 

ianuarie 2007 

Publicație: Manualul formatorului ”Fundamentele abordării integrate a serviciilor medico-

sociale la nivel local” 

 

Premiu Premiul III pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică, obținut în cadrul Proiectului 

„Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și 

Medical - EXCELIS”, contract POSDRU/159/1.5/S/138907, finanţat din Fondul Social European prin 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

 

Publicaţii 

 

 

1. Coautor al ”Chapter I - Research in Public Health and Clinical Medicine” și ”Chapter II - Demography” din 
Manualul Public Health and Management. Textbook for practicals. Coordonatori: Conf. Furtunescu 
F.L., Prof. Mincă D.G. Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti 2016. ISBN: 978-973-708-938-0 

2. “«Health education» as matter in the educational process” – articol, autor, publicat în Journal Plus 
Education Vol XII A – Special Issue 2015, pp.147-152 

3. "Legal elements of continuity of the medical and social services for the elderly population" – 
articol, autor, publicat în Revista Acta Medica Transilvanica, anul XX - Nr. 1, Sibiu, 2015 
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Publicaţii 

 

4. ”Nivelul de informare al populției din mediul rural privind cancerul de col uterin” – articol, autor, 
publicat în Revista Acta Medica Transilvanica, anul XIX - Nr. 1, Sibiu, 2014. 

5. Autor coordonator al manualului Manual de bune practici privind aplicarea prevederilor de 
integritate în sistemul de sănătate. Editor Ministerul Sănătății, februarie 2014, ISBN 978-973-0-
16214-1 

6. „Studiu privind continuitatea, ca dimensiune a calităţii serviciilor medicale la nivelul secţiilor de 
Medicină Internă din spitalele orăşeneşti” - articol, autor, publicat în Revista Acta Medica 
Transilvanica, anul XVI - Nr. 1, Sibiu, 2011. 

7. „Reflectarea în legislaţia românească a continuităţii ca dimensiune a calităţii serviciilor de 
sănătate” – articol, autor, publicat în Revista Acta Medica Transilvanica, anul XV Nr. 1, Sibiu, 
2010 

8. „Continuitatea ca dimensiune a calităţii serviciilor medicale” – articol, autor, publicat în Revista 
Medicina Modernă, Vol.XVII – Nr. 2, Bucureşti, 2010 

9. Coautor al Capitolului „Gestiunea proiectelor de sănătate” din manualul Managementul 
serviciilor de sănătate – Abordare prin proiecte, coordonatori: dr. Florentina Furtunescu şi 
Prof. Dr. Dana Galieta Mincă, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti 2010. ISBN: 978-973-
708-446-0.  

10. „Cadrul legal al descentralizării” – autor, capitol al Cursului de management pentru personalul din 
direcţiile de sănătate publică implicat în procesul de descentralizare – Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti, 2009 

11. „Introducere în promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate” – autor, capitol al Cursului 
pentru obţinerea atestatului în managementul serviciilor de sănătate - Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti, 2007 

12.  „Strategii preventive” – autor, capitol al Cursului pentru Atestat în managementul serviciilor de 
sănătate - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti,  2007  

13. Autor al Capitolului „Evoluţia organizării sistemului serviciilor de sănătate în România” din cadrul 
Management spitalicesc pentru directorii financiari-contabili şi administrativi. Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti, 2007. 

14. “Procesul de privatizare în sistemul sanitar – organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale”, 
articol, autor, Publicaţia Management în sănătate a Institutului de Management al Serviciilor de 
Sănătate, Nr. 1/2002 

 

Conferinţe/Congrese 

 

1. ”A ”pattern”of integrated services for the elderly at community level” - Conferința Diaspora în 
Cercetarea Științifică și Învățământul Superior din România – Diaspora și prietenii săi, 
Timișoara 25-28 aprilie 2016 

2. „Medical, social and financial needs of the elderly in rural areas in Rmania” – The 10-th 
International Conference on Economic Cybernetic Analysis: Austerity or Development? 
Lessons for Global Crisis – AUS2015, București, 30-31 octombrie 2015 

3. ”Continuity of care in elderly in Romania” - WPA 2015 Bucharest International Congress, 
Bucuresti 24-27.06.2015 

4. „Health education” as matter in the educational process – The International Conference 
„Dimensions Engaged in Special Needs Education” (NEEDS), Brașov 15-16 mai 2015 

5. ”La continuité des services médicaux et sociaux intégrées offerts aux persoannes âgées dans 
les régions rurales en Roumanie” - Congresul ALASS, Granada, Spania, 4-6.09.2014 

6. ”Studiul culturii siguranței pacienților din punctul de vedere al personalului medico-sanitar din 
trei spitale românești” – Atelier ALASS, 6 – 8.06.2014 Bergamo, Italia 

7. „Assessment of continuity of medical care for inpatients from internal medicine departments in 
Romania” A treia Conferinţă EUPHA, Amsterdam 10 – 13.11.2010 

8. „Studiu privind continuitatea serviciilor medicale în secţiile de pediatrie” la Şcoala Internaţională 
de Vară de Bioetică, Sănătate Publică şi Managementul Serviciilor de Sănătate, Istambul – 
Constanţa, 22 - 29.05.2010  

9. „Reflectarea în legislaţia românească a continuităţii ca dimensiune a calităţii serviciilor de 
sănătate, în contextul descentralizării” la Şcoala Internaţională de Vară de Bioetică, Sănătate 
Publică şi Managementul Serviciilor de Sănătate, Istambul – Constanţa, 23 - 30.05.2009 

10. “La stratégie de la planification des services de santé à Bucarest” la A VIII-a Conferinţă 
Internaţională asupra ştiinţei sistemelor de sănătate, Geneva, Elveţia, 1-4.09.2004 

11. ”Privatisation des services de santé à Bucarest – organisation des cabinets medicaux” la A VIII-
a Conferinţă Internaţională asupra ştiinţei sistemelor de sănătate, Geneva, Elveţia, 1-4.09.2004 
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12. “Analiza stării de sănătate a populaţiei municipiului Bucureşti,în anul 2002”  la A treia 
Conferinţă Naţională a I.N.C.D.S. – Sinaia  13-15.11.2003 

13. “Consideratii asupra serviciilor spitalicesti din Bucuresti – premize pentru reforma” coautor, la  
A opta Conferinţă a Unităţii de Coordonare a Proiectelor în Sănătate, Bucureşti 21-23.11.2002 

14. “Privatizarea serviciilor de sănătate în Bucureşti – organizarea cabinetelor medicale” la 
Congresul ALASS, Toledo 26-28.09.2002 

15. “Implementarea reformei sanitare în Municipiul Bucureşti – privatizarea serviciilor de sănătate” 
la A doua Conferinţă Naţională a I.M.S.S. – Sinaia 28.02-2.03.2002 

16. "Un model de conducere a spitalelor- Aplicaţii în perspectiva privatizării serviciilor spitaliceşti" 
Conferinţa Naţională a I.M.S.S. cu tema "Management şi Reformă în Sănătate - Priorităţi şi 
Perspective pentru Secolul XXI", Sinaia, 7-9.06.2000 

 

Programe de formare - ”Recherche bibliographique en santé sur Medline et sur d’autres bases documentaires” – Curs în 
cadrul celui de al XXV-lea Congres ALASS, Granada, Spania, 4-6.09.2014 

- „Şcoala Internaţională de Vară de Bioetică, Sănătate Publică şi Managementul Serviciilor de 
Sănătate” Istambul – Constanţa, 21 - 29.05.2010; 

- „Şcoala Internaţională de Vară de Bioetică, Sănătate Publică şi Managementul Serviciilor de 
Sănătate” Istambul – Constanţa, 23 - 30.05.2009; 

- “Managamentul  proiectelor in sănătate” - Universitatea de vară in managementul serviciilor de 
sănătate  – Ascona, Elveţia, 24 - 28.07.2006; 

- „Comunicare” – programul PHARE „Intărirea capacităţii Unităţii Centrale pentru Reforma 
Administraţiei Publice şi a reţelei de modernizatori” – Bucureşti, 27-
28.09.2005; 

- “Pregatirea facilitatorilor pentru managementul proiectelor de formare” – grup de lucru în cadrul       
Proiectului PHARE “Imbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a 
stării de sănătate”, Sinaia,   22-25.02.2005; 

-  “Politici de sănătate” – curs organizat de  C.N.P.P.M.F.A.P.S.S.A.M., Bucuresti, 1-3.10.2004; 
- “Planificarea serviciilor de sănătate” – curs organizat de Ministerul Sănătăţii si GVG Germania, 

noiembrie 2003 – aprilie 2004; 
 - Şcoala de Vară cu tema “Luarea deciziilor bazate pe evidenţe in politicile de sănătate” – Sinaia, 

28.08 – 2.09.2003; 
- Universitatea de vară în managementul serviciilor de sănătate cu tema “Managementul calităţii” – 

Ascona, Elveţia, 28.07-2.08.2003; 
- Şcoala Internaţională de Vară cu tema “Dimensiunile internaţionale şi europene ale politicilor de 

sănătate” – Sinaia, 1.09.-7.09.2002; 
- “Noţiuni de bază ale finanţării spitalelor bazate pe caz (DRG)” – Institutul de Management al 

Serviciilor de Sănătate, 12-14.11.2001;       
-  Şcoala Internaţională de Vară cu tema “Sănătate Publică şi Asistenţă Medicală” – Sinaia, 31.08 -  
                                                      9.09.2001. 

   -  Competenţa în "Managementul Serviciilor de Sănătate" -  01.03 - 31.10.2000 
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