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                                                                        Rezumat 

            Teza de abilitare int itulata “ Cercetare interdisciplinara in psihiatrie” cuprinde  

activitatea mea profesionala, academica și științifica, desfasurata ulterior conferirii titlului de 

doctor în știință(2000) ,care  probeaza originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, 

științifice și profesionale.  

Este redactata după criteriile recomandate și aprobate de CNATDCU si structurată in 3 

sectiuni principale.  

SECŢIUNEA I prezinta realizările personale obţinute în domeniile profesional, 

doctoral./de cercetare si postdoctoral/academic și de cercetare , împreună cu cele mai 

importante publicații - cărți , articole științifice  aparute în reviste indexate Thomson 

Reuters granturi de cercetare obținute prin competiție, premii obtinute cu unele articole  

Activitatea profesională 

          Sunt absolvent a Universitatii de Medicină si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, 

promoţia 1991, si am parcurs toate etapele de la medic stagiar până în prezent la, medic primar 

in psihiatrie. Am activat initial ca medic generalist apoi ca medic specialist in cadrul Directiei 

Medicale a Ministerului Justititei. In 2007 – 2014 am ocupat –functia de director medical in 

cadrul Spitalului de Psihiatrie Braila’. 

Din 2006 am inceput  activitate didactica initial ca si cadru didactic asociat in cadrul 

Universitatii  ,,Constantin Bracoveanu “ Braila –catedra de psihopatologie , continuata din 2011  

cu activitate didactica de lector universitar si apoi din 2018 conferențiar în cadrul Universității 

„Dunarea de Jos” Galati ; unde am susţinut cursurile şi lucrările practice, la psihiatie nursing in 

psihiatrie, la toate specializările din facultate. 

Activitatea doctorală/de cercetare 

           Debutul in  cercetare a fost reprezentat de Teza  de doctorat, intitulată „Conceptul de 

discsernamant diminuat in practica expertizei medico legale psihiatrice,’’conducator 

științific  Prof. Univ.dr.  Vladimir Belis, Membru al Academiei de Stiințe Medicale, in 

Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti.  

    Tema de doctorat se afla la intersectiei discplinelor psihiatrie /medicina legala/drept- 

si antama notiunea interdisciplinara de responsabilitate atenuate /(diminuata –corespunzator  

discernamantului diminuat)   notiune inca neadmisa la noi,in teoria si practica medicala si de 

drept. 
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  Activitatea postdoctorală/universitara-academica am desfășurat-o în cadrul 

Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi începand din 

2010 in Spitalul de Psihiatrie  ,,Sf.Pantelimon’’ Braila și din 2014 în Spitalul de Psihiatrie 

,,Elisabeta Doamna’’  Galati. 

Am abordat următoarele direcţii de cercetare: 

1.Istoria medicinii in general si a psihiatriei in special 

2.Etica  si deontologie  medicala 

3.Discernamantul in afectiunile  psihice 

4.Psihiatrie  

5.Alte  domenii de cercetare – dermatologie, infectioase,oncologie  

SECŢIUNEA a II-a Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei  mele prezintă direcțiile de 

dezvoltare cu privire la cariera mea academică și de cercetare științifică, în funcţie de :-

experiența mea profesională,de peste 30 de ani, de posibilitatile de cercetare oferite de 

infrastructura   Spitalulului de Psihiatrie in devenire spital clinic , a Universităţii „Dunărea de 

Jos” din Galaţi,  si a  Facultatii de Medicină şi Farmacie şi de colaborarea cu centre universitare 

din ţară şi din strainătate pe probleme de interdisciplinaritate in psihiatrie  

 Voi continua  in cariera mea să  sa mă preocupe dezvoltarea de noi aptitudini, 

cunostinţe şi competenţe în domeniul psihiatriei,în vederea asigurării  pregatirii   

-universitare a studentilor si  

-postuniversitare  a medicilor si doctoranzilor in educaţie şi cercetare prin instruire 

empatica si  activa . 

Direcțiile de evoluție şi de dezvoltare ale propriei mele cariere vor fi organizate şi 

prezentate în trei categorii:    - direcții de cercetare care urmează a fi dezvoltate;  

                                   -  direcții de predare;  

                                      -moduri de acțiune vizate pentru punerea în practică a acestora. 

SECŢIUNEA a III-a – Bibliografie menţionează cele mai recente și importante referințe 

bibliografice amănunțit studiate pentru elaborarea și susținerea acestei teze de abilitare 
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