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REZUMAT 
 

Rezumatul acestei teze a fost structurat în următoarele părți: Cuprins, Cuvinte cheie, 

Structura tezei de doctorat, Concluzii finale și contribuții personale  

 

A. Cuprins 

Teza de doctorat este alcătuită din: Introducere, Particularităţi ale managementului 

situaţiilor de urgenţă, Aspecte specifice logisticii situaţiilor de urgenţă, Analiza sistemelor 

informaţionale de monitorizare, informare şi alarmare în cazul producerii  de calamităţi 

naturale, Impactul sistemului de monitorizare, informare şi alarmare asupra utilizatorilor 

interni în cazul producerii  de calamităţi naturale în localităţile din judeţul Dolj: cercetare 

empirică, Studiu privind posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului de monitorizare, informare 

şi alarmare în cazul producerii  de calamităţi naturale în localităţile din judeţul Dolj din 

perspectiva utilizatorilor externi ai sistemului, Concluzii şi dezvoltări ulterioare, Anexe. 

 

B. Cuvinte cheie 

Management, managementul riscului, management logistic, situație de urgență, 

asigurarea logisticii, pregătirea intervenţiei, dezastre, sistem informațional, sistem de 

monitorizare, informare şi alarmare, calamități, riscuri, stil de conducere, flux informațional, 

operațiuni, instruire, operaționalizare, recrutare personal, comunicare.  

 

C. Structura tezei de doctorat 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, am structurat teza în cinci capitole distincte, 

care formează un studiu unitar și bine întemeiat asupra managementului situațiilor de urgență. 

Necesitatea abordării acestei teme rezidă din aspectele referitoare la performanţa de 

ansamblu a managementului situaţiilor de urgenţă. Activităţile logistice trebuie privite într-o 

concepţie sistematică, integratoare. Excelenţa fiecărui domeniu logistic funcţional este 

relevantă doar privită din perspectiva rolului pe care îl are la eficienţa de ansamblu a 

logisticii, în cazul de faţă a logisticii situaţiilor de urgenţă. Dezastrele creează o cerere masivă 

pentru ajutoare de salvare ce includ hrană, medicamente, adăpost, apă şi alte resurse.  

Operaţiunile de urgenţă  trebuie să fie eficiente, iar gestionarea operaţiunilor de 

logistică a situaţiilor de urgenţă este mai complexă datorită riscurilor şi incertitudinilor ce 

însoţesc orice dezastru.  

Un element important se referă şi la modul în care comunităţile participă şi se 

angajează în activităţile de logistică a situaţiilor de urgenţă pentru a-şi îmbunătăţi eficienţa şi 

eficacitatea. 

 

D. Concluzii finale și contribuții personale 

Cercetarea a fost realizată cu ajutorul chestionarelor, pentru un număr de 401 

respondenți din cadrul ISU-Dolj, cât și pentru personalul ce își desfășoară activitatea în 46 de 

primării din localităţi riverane fluviului Dunărea, având ca obiectiv principal evaluarea 

implementării unui sistem de monitorizare, informare şi alarmare în cazul producerii  de 

calamităţi naturale în localităţile din judeţul Dolj. 

În urma rezultatelor cercetării și a concluziilor finale, consider că obiectivele pe care  

le-am propus la începutul prezentei teze de doctorat au fost îndeplinite în totalitate. 


