
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„CAROL DAVILA” BUCUREȘTI 

 
ŞCOALA DOCTORALĂ 

DOMENIUL MEDICINĂ 
 

 

  

 

 

 

 

 

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDAT: 

 

Dr. Ana Maria Alexandra Stănescu, Conferențiar Universitar; 

Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” București 

 

 

 

2021 



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„CAROL DAVILA” BUCUREȘTI 

 
ŞCOALA DOCTORALĂ 

DOMENIUL MEDICINĂ 
 

 

  

 

 

 

 

CONTRIBUȚII PRIVIND ABORDAREA 

MULTIDISCIPLINARĂ ȘI MULTIDIMENSIONALĂ ÎN 

MEDICINA DE FAMILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDAT: 

 

Dr. Ana Maria Alexandra Stănescu, Conferențiar Universitar; 

Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” București 

 

 

 

2021 



REZUMAT 

 

     Teza de abilitare intitulată „Contribuții privind abordarea multidisciplinară și 

multidimensională în medicina de familie” prezintă capacitățile și performanțele didactice și de 

cercetare pe care le-am dezvoltat de la finalizarea tezei de doctorat, intitulată: ”Corelarea factorilor 

interdisciplinari în managementul psoriazisului cu implicarea sindromului metabolic și al nivelului 

vitaminei D în evoluția severității contextului clinic” susţinută în cadrul Şcolii Doctorale a 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și confirmată prin Ordin al 

Ministerului Educației Naționale. 

     În cadrul tezei de abilitare, am indicat evoluția carierei academice, științifice și profesionale, 

precum și principalele direcții de dezvoltare ale acestora, contextul global al realizărilor științifice 

semnificative și actuale în domeniul medicină, punctând domeniile de cercetare ce vin în sprijin 

pentru complexitatea disciplinei medicină de familie. 

     Teza de abilitare este structurată în patru părți distincte, respectând Ghidul standard de Abilitare 

al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. 

     Introducerea prezintă motivația și aspectele esențiale ale carierei care sunt detaliate pe parcursul 

tezei de abilitare. 

     Partea I: Activitate științifică / Realizări științifice conține primele trei capitole care detaliază 

domeniul cercetării și subiectele cercetării dezvoltate / studiile efectuate, proiectele de cercetare și 

rezultatele activității științifice și de cercetare. 

     În această parte sunt prezentate cercetările / direcțiile dezvoltate în domeniul medicină, și 

anume: 

a) Vitamina D, sindromul metabolic și psoriazisul - conexiuni multidisciplinare (cercetare 

postdoctorală). 

b) Cercetări multidisciplinare și multidimensionale în medicina de familie. 

     Pentru fiecare direcție de cercetare, am sumarizat și documentat pe scurt principalele rezultate 

științifice obținute în cercetarea științifică după conferirea titlului de doctor în medicină, cu un 

total de 56 de articole ISI (Web of Science - Core Collection) și 128 de articole indexate în baze 

de date internaționale (BID). 



     Pe lângă cercetările publicate, sunt prezentate și proiectele de cercetare la care am participat, 

precum și cele 12 cărți elaborate ca coordonator / autor / coautor. 

     De asemenea, în cadrul elementelor de recunoaștere a activității științifice și de cercetare se 

găsesc peste 70 de recenzii făcute pentru articole publicate în reviste ISI și BDI. Un număr mare 

de citații ISI denotă recunoașterea națională și internațională a activității științifice cu indicele 

HIRSH 9 și factorul de impact cumulat, ca autor principal 48.953. De asemenea, este prezentată 

afilierea în conducerea unor structuri profesionale și o listă cu toate recomandările primite pentru 

ultima promovare. 

     Recunoașterea activități mele la nivel național și internațional este susținută de premiile primite 

și de numeroasele borduri editoriale din care fac parte, ca urmare a invitațiilor primate. 

     Partea a II-a: Activitate academică / Realizări academice, are în structură următoarele patru 

capitole ale tezei de abilitare. 

     Parcursul academic și principalele responsabilități didactice prezintă parcursul academic de la 

poziția de asistent universitar până la pozitia actuală de conferentiar universitar la disciplina 

medicina de familie și baza clinică - Spitalul Universitar Militar Carol Davila - Departamentul 5: 

Medicină internă (Cardiologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Reumatologie, geriatrie), 

Medicină de familie, Medicina muncii, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 

București. 

     Materialele didactice elaborate redau materialele didactice pe care le-am elaborat pentru 

studenți, medicii rezidenți dar și pentru educația medicală continuă a medicului specialist / primar. 

     În calitate de coordonator a două cercuri științifice pentru cercetarea multidisciplinară în 

medicina de familie, unul pentru studenți și unul pentru medicii rezidenți, am îndrumat și susținut 

cercetarea medicală în disciplina medicină de familie, acesta fiind un element esențial în 

dezvoltare. 

     Îndrumarea studenților pentru elaborarea tezelor de licență și sesiunile de comunicare științifică 

a studenților arată implicarea mea într-un sistem educațional avansat și riguros în care am avut 

deschidere și mi-am oferit sprijinul pentru viitorii absolvenți ai Universității de Medicină și 

Farmacie „Carol Davila”. 



     Participarea la examenele de admitere, licență și promovare subliniază dedicarea și implicarea 

mea ca în activitățile desfășurate sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. 

     Capitolul final al acestei secțiuni prezintă realizările mele profesionale din perspectiva 

implicării manageriale în domeniului sănătății din România (funcții de management, activități în 

cadrul unor consilii și comisii în interesul educației). 

     Partea a III-a: Activitate profesională / Realizări profesionale arată parcursul profesional: stagii 

și cursuri de formare profesională, diplome profesionale, certificate obținute care evidențiază 

educația mea continuă pentru auto-perfecționare, inclusiv în cadrul unor universități de prestigiu 

din străinătate, și elemente de recunoaștere a activității profesionale. 

     Partea a IV-a: Planurile pentru evoluția și dezvoltarea carierei academice detaliază planul și 

ambițiile viitoare care cred că vor aduce valoare adăugată și inovație în sistemul de învățământ 

universitar și postuniversitar, dar și în ceea ce privește dezvoltarea mea continuă și ancorarea 

permanentă în prezent pentru a avea deschiderea necesară spre inovație și îmbunătățire în viitor. 

     Această teză de abilitare evidențiază capacitatea individuală de a coordona echipele de 

cercetare, de a organiza și de a gestiona activitățile didactice și de a explica și facilita învățarea și 

cercetarea. Ca membruă a comunității didactice a Universității de Medicină și Farmacie „Carol 

Davila”, voi continua să mă concentrez asupra dezvoltării. Cercetarea și inovarea dintr-o 

perspectivă multidisciplinară, multidimensională și munca în echipă, reprezintă aspecte esențiale 

în disciplina medicină de familie. 

 

 


