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Teza de abilitare intitulată Cercetări în neoplasmul de col uterin cuprinde
trei secțiuni, respectând recomandarile CNATDCU România și legislația națională.
Secțiunea întâi cuprinde sinteza activității academice, științifice și de
cercetare, incluzând etapele cronologice ale carierei mele, alături de cele mai
importante publicații.
Teza mea de doctorat cu titlul Malformații fetale asociate cu patologia
aparatului genital feminin a fost susținută în anul 2007 la Universitatea de
Medicină și Farmacie "Carol Davila" București. Preocupările medicale, științifice,
editoriale, de cercetare și de pregătire profesională, întreaga activitate de cercetare
doctorală au creat argumente solide pentru elaborarea acestei lucrări.
Activitatea de cercetare este evidenţiată prin publicarea a 10 articole
indexate ISI Web of Science, 28 articole indexate BDI, 10 granturi de cercetare ( 4
in calitate de director şi 6 în calitate de membru în echipa de cercetare). Cărțile
publicate în calitate de autor, coautor sau coordonator, precum și numărul
reprezentativ de articole publicate în volumele diferitelor manifestări științifice
susțin activitatea mea editorială și publicistică. Toate acestea sunt prezentate în
cadrul acestei secțiuni.
Activitatea de cercetare doctorală, precum și cea de educaţie medicală
continuă este susținută de-a lungul întregii mele cariere mele profesionale de
numeroase proiecte de specializare și supraspecializare.
Secțiunea a doua este dedicată direcțiilor de dezvoltare a carierei academice
și de cercetare științifică, fiind bazate pe cariera mea științifică, academică și
profesională dar și de colaborarea cu centre și clinici prestigioase în domeniul
Obstetricii, Ginecologiei și Chirurgiei Oncologice.

Secțiunea a treia conține cele mai importante referințe bibliografice studiate
pentru elaborarea acestei lucrări.
Din dorința de a putea practica chirurgia oncologică ginecologică alături de
rezecţiile multiorgan în limite de siguranţă oncologică pe care aceasta le
presupune, mi-am început pregătirea în a doua specialitate, cea chirurgie
generală, iar în anul 2012 am obţinut titlul de medic specialist chirurgie
generală, an în care, în urma studiilor vaste efectuate am obţinut şi titlul de
cercetător științific grad II.
Un alt pas important al carierei mele a fost acela de a deveni Şef de lucrări,
în urma concursului de ocupare a postului de Şef de lucrări din cadrul
Universităţii de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, Facultatea de
Medicină, Departamentul

Învățământ Clinic 13 Obstetrică-Ginecologie,

Disciplina Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenţă ELIAS,
2012. În cursul anului 2014 am obținut titlul de Conferențiar Universitar în
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, disciplina
Obstetrică Ginecologie, funcţie pe care o deţin şi în prezent.
Din punct de vedere chirurgical mi-am propus adaptarea conduitei și a
tehnicilor cât mai aproape de standardele internaţionale, cu crearea cadrului
necesar pentru a trece către tehnici avansate de tratament a pacientelor
neoplazice.
Rezultatele obținute din proiectele de cercetare, integrarea lor in practica
curenta au creat perspective noi pentru activitatea de cercetare postdoctorala
viitoare. Îmi doresc să construiesc o carieră academică și o reputație profesională
excelentă, care să asigure succes și împlinire profesională și o vizibilitate
crescută a clinicii noastre în lumea medicală românească și nu numai.

