
 

 

Curriculum vitae 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Gaál Péter 

Adresa  1125, Budapesta, Kútvölgyi út 2., Ungaria 

Telefon  (36-1) 4887603 Mobil: (36-1) 4887610 

E-mail  gaal@emk.sote.hu 
 

Cetăţenia  maghiară 
 

Data şi locul naşterii  26 iulie 1969, Budapesta, Ungaria 
 

 

Funcţia şi locul de muncă 

(universitatea, facultatea, 

catedra)  

 Conferențiar universitar, Universitatea Semmelweis, 

Facultatea de Sănătate și Servicii Publice  

 

Educaţie şi formare. Diplome obținute  

 

2004 Ph.D. University of London, London School of Hygiene &Tropical 

Medicine, Anglia  

1996 Manager în domeniul Sănătății - licențiat, Universitatea de Medicină 

Semmelweis, Budapesta  

1995 Master of Science (M.Sc.) in Health Services Management, 

University of London, London School of Hygiene &Tropical Medicine, 

Anglia  

1993 Medic generalist, Universitatea de Medicină Semmelweis, Budapesta 

 

Experienţa profesională  

 

2013-  decan, Universitatea Semmelweis, Facultatea de Sănătate și Servicii 

Publice 

2010-2013 decan desemnat 

1995-  Universitatea Semmelweis, Centrul de Instruire al Managerilor în 

Domeniul Sănătății  

2015-  Managementul Sistemelor de Sănătate, Grup departamental, șef de 

echipă 

2010-2014 director desemnat 

2010-  conferențiar universitar, Universitatea Semmelweis, Facultatea 

de Sănătate și Servicii Publice 
2004-2009 lector universitar 

1996-  responsabil de curs (Politici de sănătate) 

1996-2000 coordonator program (Program de formare de specialitate, prin care 

se atribuie diplomă de manager de specialitate în domeniul sănătății) 

1999 Ministerul Sănătății, Departamentul  de Planificarea Strategică și 

Mangement, consilier cu normă redusă 

1993-1995 Universitatea de Medicină Semmelweis, Institutul de Știință 

Comportamentală, manager de proiect, medic stagiar 

 



CĂLĂTORII DE STUDIU, CURSURI DE PERFECȚIONARE ÎN STRĂINĂTATE  

2015-2016 6 luni  Dezvoltarea de programe internaționale de formare, de 

protecție împotriva povara costurilor de cercetare a bolii, 

dezvoltarea glosarului de finanțare a sănătății OneHealth 

Tool review WHO Barcelona Office for Health System 

Strengthening, Barcelona, Spania 

2008  1 săptămână  Household Survey Analysis and the Financial Burden of 

Health Payments, WHO training workshop Barcelona, 

Spania 

2001  1 săptămână  5th Dubrovnik Summer School on „Public Health and 

Health and Health Services: Managing the Interface”, 

Cavtat, Croația 

1999 2,5 săptămâni  Flagship Program on Health Sector Reform and Sustainable 

Financing EDI, Washington, USA 

1999 3 săptămâni  Programul Creator de Decizii (Subiect: Reforma sistemului 

de îngrijire a sănătății și finanțare durabilă) 

1999 1 săptămână  Program de instruire privind consultanța în dezvoltarea 

organizației, Association of University Programs in Health, 

Administration and Temple University Center for European 

Studies, Budapesta 

1997 2 săptămâni Management al Sănătății, Studierea acreditării programului 

de conferire a gradului de M.Sc., University of Toronto, 

George Washington University, (USA, Canada) 

1996 2 săptămâni Management al Sănătății Studierea programelor de conferire 

a gradului de M.Sc., George Washington University, 

University of Pennsylvania, Boston University, Harvard 

School of Public Health (USA) 

1993 10 săptămâni Management al Sănătății (TEMPUS), Hoogeschool van 

Amsterdam (Țările de Jos) 

 

Limbi străine cunoscute  

Maghiară – limba maternă  

Engleză – vorbit, citit, scris  
 

Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse)  

 Program de master în Managementul Sănătății, responsabil curs, Curs de Politică în 

domeniul sănătății, 2011- 

 Program de formare de specialitate manager în domeniul sănătății, Curs de sintetizare 

a politicii de sănătate, conducătorul de curs și profesor 1996- 

 Program de formare de specialitate manager în domeniul sănătății, manager program, 

1996-2000. 

 Program de rezidențiat în formarea medicală de specialitate (medicina generală și 

stomatologie), Modulul de cunoștințe în economia sănătății, profesor, 1999- 

 Program de rezidențiat în farmacie, Politica de sănătate și politica socială, 2009- 

 Dreptul sănătății și cunoștințe economice, Facultatea de Medicină, profesor, 1999. 

 La cerere, evaluarea efectuată în tematica tehnologiei sănătății la Universitatea 

Corvinus (economia - sănătate, respectiv în cadrul cursurilor de microeconomie), 

2005, 2008. 



 La cerere, diferite prezentări la colegiile de specialitate cu tematica în politica de 

sănătate, în limba maghiară la Universitatea Semmelweis și la Universitatea 

Corvinus, 2000- 

 Prezentare în calitate de profesor invitat la programul internațional Flagship, 

Washington, 2001. 

 Prezentare în calitate de profesor invitat la Harvard School of Public Health-en, 

Boston, 2000. 

 În cadrul programelor și vizitelor educaționale de schimb pentru studenții străini, 

1994- 

 Prezentări în limba engleză pentru delegații străini cu privire la sistemul de sănătate 

maghiar, 1994- 

 Participare la diferite programe de formare de scurtă durată (Sisteme  HBC, 

managementul schimbării, dezvoltarea teritorială, planificarea în domeniul sănătății, 

analiza sistemelor de sănătate, evaluarea tehnologiilor în sănătate, economia 

sănătății) cu predare în limba maghiară, 1996- 

 Participare la diferite programe de formare de scurtă durată (Flagship / Program de 

decizii, programul WBI AIDS, European Health Executive Program, Emerging 

Leaders Program) cu predare în limba engleză, 1996- 

 Activitatea de consultant și de evaluator al lucrărilor de specialitate în cadrul studiilor 

universitare, 1998- 

 Conducător de doctorat (PhD) în cadrul programului de Științe ale Comportamentului 

și de Sociologie de la Școala Doctorală în Sănătatea Mintală din cadrul Universității 

Semmelweis, 2008-, respectiv în 2014-; iar în 2013- și-a susținut cu succes teza de 

disertație studentul meu Girasek Edmond. 

 Cercetarea contribuțiilor publice directe în cadrul programului TDK (Conferența 

Științifică Studențească), 2000-2001, respectiv cercetarea relației dintre numărul de 

cazuri și calitatea serviciului, 2013-2015; studentul meu, în cadrul conferinței  

universitare TDK din 2014. și 2015. a câștigat locul 1, respectiv 3., la conferința 

națională TDK  din anul 2015. a câștigat locul 1. 

 În anul 2009 și 2015 am participat în calitate de evaluator în cadrul lucrărilor 

Secțiunii Științei Medicale și Sănătății din cadrul OTDK (Conferența Științifică 

Studențească Națională) 

 

Activitatea de cercetare  

1. 1996-prezent: Stabilirea noţiunilor de bază în domeniul politicii sanitare şi a Az 

egészségügyi forrásteremtés vizsgálata (Examinarea creării resurselor de sănătate) 

2015; Rolul: Director de cercetare; Finanțator: Egészségügyi Minisztérium – 

Egészségügyi Világszervezet kétéves együttműködési megállapodás (Ministerul 

Sănătăţii – Acord bianual de colaborare cu Organizaţia Mondială de Sănătate) 

Valoare: 11400 USD, Valorificare: Raport de cercetare 

2. A rendezetlen társadalom-biztosítási jogviszonnyal rendelkező lakosok 

szociológiai jellemzőinek vizsgálata, (Examinarea caracteristicilor sociale ale 

locuitorilor  cu raport juridic de asigurare socială neordonat) 2014-2015; Rolul: 

Director de cercetare; Finanțator: Egészségügyi Minisztérium – Egészségügyi 

Világszervezet kétéves együttműködési megállapodás (Ministerul Sănătăţii – 



Acord bianual de colaborare cu Organizaţia Mondială de Sănătate) (WHO 

Reg.No: 2014/488077); Valoare: 7 000 USD, Valorificare: Raport de cercetare 

3. Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátó rendszerben – Területi 

együttműködések kialakítása (egészségszervezési irányelvek és protokollok; 

vastagbélszűrési mozgósítás vizsgálata; kapacitástervezés; egészségügyi rendszer 

teljesítményértékelése) (Dezvoltarea eficienţei organizatorice în sistemul de 

deservire al domeniului sănătății – Formarea colaborărilor teritoriale (directive şi 

protocoale de organizarea sanitară; examinarea mobilizării depistării cancerului de 

colon; proiectarea capacităţii; evaluarea performanţei sistemului de sănătate), 

2014-2015; Rolul: Director de cercetare al Universităţii Semmelweis, ca partener 

consorţial; Finanțator: EU, TÁMOP 6.2.5/B, Valoare: 201.051.931 HUF; 

Valorificare: Rapoarte de cercetare, discursuri la conferinţe 

4. The impacts of the crisis on access to healthcare services elnevezésű kutatási 

projekt keretében a gazdasági válság az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférésére gyakorolt hatásainak vizsgálata 3 magyar ellátó intézményben 

(Proiectul de cercetare cu titlul The impacts of the crisis on access to healthcare 

services având ca obiect examinarea efectelor crizei economice produse asupra 

accesului la îngrijirea medicală în cadrul a 3 instituții de sănătate), 2013-2014; 

Rolul: Ca partener de cercetare conducerea cercetării din Ungaria; Finanțator: 

Eurofound; Valoare: 10.680 EUR; Valorificare: Raport de cercetare 

5. Developing a strategic policy framework for health financing with a focus on 

revenue collection to ensure stable and sustainable flow of funds for health to 

maintain universal coverage, 2013-2014; Rolul: Director de cercetare; 

Finanțator: Egészségügyi Minisztérium – Egészségügyi Világszervezet kétéves 

együttműködési megállapodás (Ministerul Sănătăţii – Acord bianual de colaborare 

cu Organizaţia Mondială de Sănătate) (WHO Reg.No: 2013/336745); 

Valoare: 19.000 USD; Valorificare: Raport de cercetare 

6. Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének vizsgálata az 

intézményesíthetőség szempontjából (Examinarea evaluării performanţei a 

sistemului de sănătate din punctul de vedere al posibilităţii de instituţionalizare al 

acestuia), 2012-2013; Rolul: Director de cercetare; Finanțator: Egészségügyi 

Minisztérium – Egészségügyi Világszervezet kétéves együttműködési 

megállapodás (Ministerul Sănătăţii – Acord bianual de colaborare cu Organizaţia 

Mondială de Sănătate) (WHO Reg.No: 2012/24870); Valoare: 8.000 USD; 

Valorificare: Raport de cercetare, articole în reviste 

7. Krónikus betegségek menedzsmentjének vizsgálata a DISMEVAL kutatási 

projekt keretében (Examinarea managementului bolilor cronice în cadrul 

proiectului de cercetare DISMEVAL), 2009-2010; Kutatási partnerként, a 

magyarországi jelentés elkészítése (Elaborarea raportului referitor la Ungaria ca 

partener de cercetare); Finanțator: EU FP7; Valoare: 16.500 EUR; Valorificare: 

Raport de cercetare, capitol de carte 

8. Monitoring progress towards universal health coverage: generating new evidence 

on financial protection in health systems in Europe, 2008-; Rolul: Director de 

cercetare respectiv conducător asociat al cercetării; Finanțator: WHO Barcelona 

Office for Health Systems Strengthening (WHO Reg.No: 2014/487619); Valoare: 

5.500 USD; Valorificare: Raport de cercetare, participări la conferinţă, poster, 

articol în revistă 



9. Az egészségbiztosítási rendszer átalakításának vizsgálata (Examinarea 

transformării sistemului de asigurare de sănătate), 2006-2008; Rolul: Conducător 

partener al cercetării; Finanțator: realizat din resurse de finanţare proprii; 

Valorificare: Participări la conferinţă, articole în reviste 

10. Health Basket (szolgáltatáscsomag meghatározása és szolgáltatások 

összehasonlító költségelemzése) (stabilirea pachetului de servicii şi analiza 

compoarativă a costurilor serviciilor), 2004-2006; Rolul: Conducerea cercetării 

maghiare ca partener consorţial; Finanțator: EU FP6; Valoare: ca. 300.000 EUR; 

Valorificare: Raport de cercetare, participări la conferinţă, articole în reviste 

11. Irányított Betegellátási Modellkísérlet, illetve Rendszer kutatása, 2003-2007 

(Experiment model de îngrijirea dirijată a pacienţilor, respectiv cercetarea 

Sistemului (2003-2007); Rolul: Conducător asociat al cercetării; Finanțator: s-a 

realizat din fonduri proprii de finanţare; Valorificare: Participări la conferinţă, 

articole în reviste 

12. Közvetlen lakossági egészségügyi kiadások a közép-kelet európai országokban 

(Costuri directe sanitare pentru populaţie în ţările centrale şi est europene), 1999-

2002; Rolul: Conducerea cercetării maghiare ca partener consorţial; Finanțator: 

USAID; Valoare: ca. 50.000 USD; Valorificare: Raport de cercetare 

13. Health System Country Profiles, Health System Reviews, illetve Health Systems 

and Policies Monitor – a magyar egészségügyi rendszer leírása és 

teljesítményének értékelése (descrierea sistemului de sănătate maghiar şi 

evaluarea performanţei acestuia), 1998-; Rolul: Conducerea cercetării maghiare 

ca membru al reţelei; Finanțator: European Observatory on Health Systems 

Health Systems and Policies; Valoare: 2015-2016-ra: 4.000 USD; Valorificare: 

Cărţi, articole în reviste 

14. A hálapénz jelenségének vizsgálata, 1997- (Examinarea fenomenului banii de 

mulţumire, 1997-); În cadrul programului propriu PhD; 1997-2004; London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, mai târziu în 

cadru diferitelor cercetări European Observatory on Helath Systems and Policies, 

Transparency International, WHO Barcelona Office for Health System 

Strengthening; Valorificare: Disertaţie Ph.D, rapoarte de cerecetare, discursuri la 

conferinţe, articole în reviste, capitole de carte 

15. Alapfogalmak meghatározása az egészségpolitika és az egészségügy 

közgazdaságtana területén, 1996- (Definirea noţiunilor de bază în domeniul 

politicii sanitare şi a economiei sanitare, 1996-); Rolul: Conducător asociat al 

cercetării; Finanțator: realizat din fonduri proprii de finanţare; Valorificare: 

Discurs la conferinţă, articole în reviste, capitol de carte 

 

Proiecte de dezvoltare educaţională 

 Dezvoltarea programului internaţional WHO Barcelona Office, Flagship Program on 

Health Systems Strengthening: Focus on Improved TB Control and Care,  2015- 

 Acreditarea secţiei de masterat pentru formarea Managerilor în sistemul sanitar 

(fondarea secţiei, pornirea secţiei), 2008-2010. 

 Dezvoltarea programului de doctorat în Management sanitar, 2007- 

 Dezvoltarea programelor de masterat pentru formarea Managerilor sanitari slovaci 

pentru Ministerul Sănătăţii al Slovaciei (materiile programelor scurte şi program de 

masterat), 2004-2006. 



 World Bank Institute Flagship program on Health Sector Reform and Sustainable 

Financing, dezvoltarea programelor avansate, integrate, 2002-2005. 

 World Bank Institute Flagship program on Health Sector Reform and Sustainable 

Financing, adaptarea maghiară a programului de bază şi a modulelor de bază, 1999-

2005. 

 Bazele economiei sanitare: examinări ale eficienţei din punctul de vedere al 

costurilor, dezvoltarea unui program scurt de perfecţionare, 2003-2004. 

 Program de perfecţionare de specializare pentru manageri profesionişti în sistemul 

sanitar şi pentru Masterat în management sanitar, Elaborarea şi dezvoltarea cursului 

de politică sanitară, 1997- 

 Dezvoltarea şi acreditarea perfecţionării de specializare a managerilor sanitari, 1996-

2000. 

 Participare în introducerea masteratului sanitar în Ungaria, respectiv în înfiinţarea şi 

dezvoltarea organizatorice a Centrului Sanitar de Formarea Managerilor Sanitari, 

1994- 

 Înfiinţarea Centrului şi a reţelei de Ştiinţa Comportamentului pentru predarea şi 

aplicarea ştiinţelor comportamentului, concurs Bază de Dezvoltare de Învăţământ 

Superior, număr concurs: 1141, 1994-1995. 

 

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale  

 Membrul Secretariatului de Stat al Resurselor Naţionale, apoi a Secretariatului 

Responsabil pentru Sistemul Sanitar din cadrul Ministerului Resurselor Umane, 

membrul Cabinetului Secretarilor de Stat (consiliere profesională, elaborarea şi 

realizarea planului Semmelweis, cu asigurări complementare, cu crearea resurselor 

sanitare, cu eliminarea banilor de mulţumire, întocmirea materialelor de specialitate 

legate de transformarea deservirii pacienţilor ambulanţi), 2010-2014. 

 Membru al European Health Management Association,; 

 Membru al European Observatory on Health Systems and Policies, Health System 

Profiles International Advisory Board,; 

 Conducătorul Grupului de Lucru de Evaluarea Performanţei Sistemului Sanitar, din 

2013; 

 Conducătorul secţiei de Management şi economia sanitară şi informatică sanitară (nu 

medicală) şi a calităţii din cadrul Colegiului Profesional Sanitar, din 2016; 

 Membru fondator al Societăţii Economiei Sanitare Maghiare; 

 Membru fondator al Societăţii Managementului Sanitar Maghiar; 

 Membrul consiliului Management şi economie sanitară din cadrul Colegiului 

Profesional Sanitar, 2011-2015; 

 Roluri sociale publice (articole, mese rotunde, interviuri, apariţie la televizor şi la 

radio) legat de banii de mulţumire, respectiv cu reforma asigurării sănătăţii. 

 

Membru în colective de redacţie   

 Membrul comisiei consultative al Comitetul de redacţie al Revistei Economice 

Sanitare (Egészségügyi Gazdasági Szemle) şi al comitetului de redacţie al publicaţiei 

profesionale Sistemului Sanitar Maghiar Interdisciplinar (Interdiszciplináris Magyar 



Egészségügy) (înainte Informatică şi Management în Sistemul Sanitar - Informatika 

és Menedzsment az Egészségügyben); 

 Muncă de revizuire în publicaţii maghiare (Informatică şi Management în Sistemul 

de Sănătate) (Informatika és Menedzsment az Egészségügyben), şi internaţionale de 

limba engleză (Social Science and Medicine, Health Affairs, Human Resources for 

Health, Journal of Health Policy, Politics and Law). 

 

 

 
Data,  Semnătura,  

11 octombrie 2021   

 

 

 


