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Această teză de abilitare prezintă cele mai importante realizări şi contribuții 

științifice personale după ce am devenit Doctor în Stomatologie Cum Laude, conform 

Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4198 din 29.07.2002, consecutiv susţinerii 

publice a tezei de doctorat cu titlul „Vascularizaţia pulpară şi implicaţiile ei clinice” în 

iunie 2002, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.  

Conținutul tezei de abilitare este structurat în două secțiuni. În prima secțiune sunt 

prezentate realizările ştiințifice, profesionale şi academice. Această parte cuprinde trei 

capitole. În cea de a doua secțiune sunt descrise planurile de evoluție şi dezvoltare a 

carierei academice.   

Primul capitol, intitulat „Realizări ştiinţifice”, descrie activitatea mea de cercetare 

ştiinţifică. Aceasta s-a desfăşurat printr-o abordare sistematică a conceptului de tratament 

individualizat şi integral al pacientului în medicina dentară, încadrându-se în patru direcții 

tematice. Fiecare direcție tematică este prezentată în contextul stadiului actual al cercetării 

ştiințifice internaționale în domeniul medicină dentară şi sunt relevate principalele 

contribuții personale originale pentru fiecare arie tematică.   

În cadrul primei direcții de cercetare, „Semnificații clinice ale variațiilor morfologice 

maxilo-faciale în medicina dentară”, sunt incluse contribuțiile ştiințifice personale în 

explorarea semnificației clinice a variațiilor morfologice decelate la nivelul osului alveolar, 

găurii palatine mari, eminenței articulare a articulației temporo-mandibulare, precum şi a 

variațiilor în relațiile dinților cu planşeul sinusului maxilar şi cu canalul mandibular, în 

abordarea individualizată şi integrală a pacientului în medicina dentară. Conform literaturii 

de specialitate, variațiile morfologice în teritoriul oro-maxilo-facial sunt destul de 

frecvente. Deşi aceste variații pot contribui la apariția de complicații în contextul 

tratamentului integral, prezența lor a fost neglijată, sau a fost tratată cu puțină considerație 

de către medici. Această stare de fapt justifică abordarea direcției de cercetare menţionate 

încă din anul 2005 și dezvoltarea ei prin studii personale.    

Cea de a doua direcție de cercetare în cadrul căreia se înscrie expertiza mea ştiințifică 

este reprezentată de tema „Particularități clinice şi morfologice ale țesuturilor moi şi dure 

periimplantare”. Evaluarea morfologiei locale individuale (cantitatea şi calitatea osului 

disponibil, vecinătatea planşeului sinusului maxilar şi a canalului mandibular, grosimea şi 

lățimea mucoasei keratinizate) reprezintă o etapă preliminară decisivă pentru succesul 

reabilitării orale pe implanturi. Dat fiind interesul care se acordă în ultimii ani, atât în 

cercetare, cât şi în clinică, acestei abordări terapeutice, preocupările mele ştiințifice s-au 

focalizat către dezvoltarea unui model experimental pentru studiul integrării osoase şi 
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epitelio-conjunctive a implanturilor dentare, având ca finalitate transferul de cunoştințe 

demonstrate prin cercetare fundamentală, către practica medicală dentară.   

În cadrul celei de a treia direcții de cercetare, intitulate „Aspecte ale restaurării 

dentare importante în tratamentul stomatologic complex”, preocupările mele au vizat 

importanța selecției bazate pe evidența ştiințifică a diferitelor proceduri clinice și metode 

de restaurare dentară şi congruența principiilor biologice, biomecanice şi estetice în 

abordarea individualizată şi integrală a pacienților cu nevoi de tratament restaurativ. 

Cercetarea ştiințifică realizată în conformitate cu aceste obiective cuprinde atât studii 

clinice, cât şi experimentale. Acestea au atins subiecte precum analiza efectului aplicării 

biomaterialelor folosite în coafajul indirect al pulpei dentare comparativ cu cel al 

hibridizării plăgii dentinare asupra menținerii vitalității pulpare, evaluarea rezistenței 

legăturii adezive dintre compozitele microhibride şi substratul dentinar în condițiile 

utilizării de diferite metode de aplicare a sistemelor adezive autogravante, investigarea 

uzurii compozitelor microhibride, uzura fiind, după contracția de polimerizare, cel de al 

doilea deficit major al acestor materiale de restaurare dentară directă. O atenție aparte în 

cadrul acestei direcții de cercetare am acordat studiului includerii în planul de reabilitare 

orală a dinților tratați endodontic, având ca finalitate evidențierea necesității 

individualizării metodei de restaurare în funcție de soluția de protezare ulterioară.   

A patra direcție în care se înscriu realizările mele ştiințifice, „Contribuții ale 

medicinei dentare la starea de sănătate la nivel comunitar şi individual”, este justificată de 

faptul că abordarea individualizată şi integrală a pacientului în medicina dentară are un 

caracter preventiv pentru afecțiunile generale şi contribuie la îmbunătățirea stării de 

sănătate. Studiile originale realizate tratează teme de mare actualitate, precum implicarea 

medicului stomatolog în detectarea şi managementul hipertensiunii arteriale, interacțiunea 

beta-blocantelor cu adrenalina, posibilitatea folosirii testelor imunologice salivare în 

diagnosticul şi studiul epidemiologic al infecției cu virusul hepatitei A şi contribuția 

medicului stomatolog în tratamentul apneei obstructive în somn. Un interes aparte am 

acordat în cercetarea ştiințifică evaluării tiparului scheletal cranio-facial în plan sagital şi 

vertical, la populația românească cu apnee obstructivă în somn, studiu unic în literatura de 

specialitate, precum şi evaluării beneficiilor și limitelor utilizării dispozitivelor orale în 

tratamentul tulburărilor respiratorii în timpul somnului şi principiilor biomecanice de 

acțiune a acestora.   

Cercetările realizate au avut ecou internațional, demonstrat prin citările în bazele de 

date Google Academic şi Web of Science, şi nu în ultimul rând prin citarea rezultatelor 



4 
 

obținute în reviste medico-dentare de prestigiu şi în reviste medicale cu factor de impact 

ridicat.     

Al doilea capitol al tezei de abilitare se referă la „Realizările academice” şi prezintă 

succint parcursul academic şi responsabilităţile didactice principale, materialele didactice 

elaborate, participarea mea la examene de admitere, licenţă, la concursuri de ocupare a 

posturilor didactice din învățământul superior, sau la îndrumarea studenţilor la lucrările de 

licenţă şi la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti, cât şi activităţile administrative 

şi manageriale.    

Cel de-al treilea capitol intitulat „Realizări profesionale” prezintă parcursul 

profesional şi elementele de recunoaştere a activităţii profesionale efectuate post-doctorat. 

Referitor la necesitatea actualizării continue a informației privind activitatea profesională, 

am considerat participarea mea la congrese naționale și internaționale, la conferinţe sau 

simpozioane, un factor deosebit de important pentru perfecţionarea şi educația mea 

medicală continuă. 

Capitolul patru, din cadrul secțiunii a doua a tezei de abilitare, prezintă „Planuri de 

evoluţie şi dezvoltare a carierei academice”.  

Strategiile viitoare de dezvoltare personală în domeniul didactic și al cercetării 

științifice au în vedere continuarea direcțiilor anterior descrise și circumscrise conceptului 

de abordare individualizată şi integrală a pacientului în medicina dentară. 

Pornind de la misiunea şi obiectivele învăţământului superior, în particular misiunea 

şi obiectivele învăţământului superior medical dentar, cât şi de la elementele de succes în 

activitatea mea profesională anterioară, definitorie pentru planurile de evoluţie şi 

dezvoltare a carierei academice este aplicarea de obiective şi valori educaţionale, având ca 

finalitate excelenţa didactică şi excelenţa în cercetare.    

Activitatea de cercetare pe care urmează să o desfășor de acum înainte va contribui 

atât la evoluția carierei mele academice, cât și la progresul carierei profesionale a tinerilor 

stomatologi pe care îi voi coordona în cadrul programului de studii universitare de 

doctorat.    

În mod constant, voi dedica timp, efort şi expertiză personală, alături de sprijin activ, 

implicat, nu numai dezvoltării propriei cariere, ci şi îmbogăţirii comunităţii noastre 

universitare cu înalte performanţe academice, în folosul promovării prestigiului 

Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.  

Teza de abilitare se încheie cu lista referințelor bibliografice la care se face trimitere 

în cele patru capitole.  


