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?Activitate cursuri formare

?Calendar al manifestărilor științifice 
naționale

? Materiale științifice prezentate de către 
membrii grupului țintă

? Prezentare revistă ISI din domeniul 

?Activitate cursuri formare

n luna ianuarie 2015 vor fi organizate 

Îmodulele de formare aferente activităţii D5. 

Realizarea de sesiuni/module de pregătire a 
doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali, în 
vederea optimizării procesului de cercetare 
derulat de către aceştia, în domeniile: 
managementul cercetării, statistică medicală, 
redactare de articole şi material ştiinţific, 
precum şi alte domenii de interes.

Conform opţiunilor dumneavoastră, primele 
module organizate vor aborda următoarele 
teme:

Proiecte vs Proiecte de succes în cercetare 
- modul susţinut de prof. univ. dr. Adrian Curaj
Metodologia cercetării – modul susţinut de  
dr.Viorel Simion
Drept medical - modul susţinut de jr. Silvia 
Mihaela Grecu
Modulele vor f i  organizate sediul de 
implementare al proiectului Academia 

HIV/SIDA şi de Boli Infecţioase, Institutul 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”, Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 
2, Bucureşti.

omnul Prof. Dr. Adrian Curaj (fig. 1) 

Deste Șeful Catedrei UNESCO pentru 
Politici în Știința și Inovare  la Școala 

Națională de Studii Politice și Administrație 
Publică – SNSPA. În calitate de consultant al 
Băncii Mondiale, UNESCO, UNIDO, ETF 
(European Training Foundation) și al Comisei 
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1. t ehn i ca  EL ISA (enzyme- l i nked 
immunosorbent assay) – principiul metodei si 
aplicatiile acesteia in diagnosticul clinic
2. citometria de flux - principiile de baza ale 
metodei, etapele de procesare a probelor, 
analiza datelor obtinute si principalele aplicatii 
clinice  
3. iminohistochimia – protocolul de lucru, 
modalitatile de detectie si aplicatiile metodei in 
diagnosticarea diferitlor patologii

Europene pentru educație terțiară, politici în 
știință și inovare, și foresight a coordonat 
numeroase proiecte de cercetare și a publicat 
articole științifice și cărți. Este membru al RISE 
– Research, Innovation and Science Policy 
Experts HLEG la CE, membru al EFFLA-
European Forum for Forward Looking 
Activities (2012-2014), și membru al PEOPLE 
Advisory Group (2007-2012), la CE. 

In cadrul acestui curs vor fi prezentate 
premizele unui proiect de succes si factorii 
care fac diferenta intre un proiect de succes si 
un proiect mediocru. Ca si studiu de caz, va fi 
prezentata lansarea apelului de proiecte 
“Tinere echipe de cercetare - PN-II-RU-TE-
2014-4” de catre UEFISCDI. 

oamna Silvia Mihaela GRECU (fig. 3) 

Deste  consi l ier jur idic,  mediator 
autorizat si formator,  

Formatorul si-a propus ca pe durata cursului, 
astfel structurat, cursantii sa isi insuseasca 
baza legislativa in vigoare si sa cunoasca 
modalitati diferite, aplicate, permise, in 
solutionarea eventualelor diferende, care ar 
putea sa imbrace forma litigioasa. De 
asemenea, doamna expert pe termen scurt, 
le-a propus, avand in vedere multitudinea 
cazuistica, ca in cadrul sustinerii unui alt curs, 
sa exemplifice spete, care au constituit cereri 
de chemare in judecata, avand ca drept 
materie, obiect, actul de malpraxis medical, 
propunere pe care acestia au impartasit-o, 
mai cu seama, ca orice teorie, urmata de 
aplicabilitate, conduce la o mai buna 
cunoastere a legislatiei. 

Cursantilor care formeaza grupul tinta al 
proiectului li se vor prezenta cele doua forme 
ale proprietatii intelectuale, proprietatea 

omnul Dr. Viorel Simion (fig. 2) este 

Dc e r c e t a t o r  s t i i n t i f i c  i n  c a d r u l 
departamentului Biopatologia si 

Farmacologia Inflamatiei,  Institutul de 
Biologie si Patologie Celulara “Nicolae 
Simionescu”. A obtinut doctoratul in cadrul 
Academiei Romane, in colaborare cu 
Universitatea din Groningen, Olanda si 
studiaza nanomedicina. A colaborat in cadrul 
a numeroase proiecte nationale si europene. 
Este autorul a 11 articole stiintifice indexate ISI 
si prezentari in cadrul congreselor stiintifice 
internationale. 
In cadrul acestui curs vor fi abordate 
principalele tehnicile imunochimice utilizate 
frecvent atat in cercetarea fundamentala 
biomedicala cat si in cercetarea clinica:
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3. Simpozionul Apneea in somn - un sindrom 
fara varsta se va desfășura la Centrul National 
de Arta Tinerimea Romana Bucuresti în 
perioada 14-Feb-15 organizată de Asociatia 
pentru tulburari de somn la copii si adolescenti 
in parteneriat stiintific cu Societatea Romana 
de Pneumologie, Sectiunea de Somnologie si 
Ventilatie non-invaziva, Societatea Romana de 
Medicina Interna, Asociatia Romana de 
Psihiatrie a Copilului si Adolescentului si 
P r o f e s i i  A s o c i a t e . .  L i n k : 
http://www.zilelemedicale.ro/apneea

4. Conferinta Medic.ro se va desfășura la Hotel 
Caro Bucuresti în perioada 25 - 26 feb 2015 
o r g a n i z a t ă  d e  Ve r s a  M e d i a .  L i n k : 
http://www.versamedia.ro/evenimente/conferi
ntele-medic-ro

5. Conferinta Nationala Alzheimer se va 
d e s f ă ș u r a  l a  I n s t i t u t u l  N a t i o n a l  d e                
Statistica - Bucuresti în perioada 25 - 28 feb 
2 0 1 5  o r g a n i z a t ă  d e  S o c i e t a t e a                    
Romana Alzheimer.         

?Calendar al manifestărilor științifice 
naționale

chipa proiectului publică în continuare 

Eun calendar al manifestărilor știintifice  
naționale pentru perioada următoare, 

încercând, astfel, să incurajăm  participarea  la 
asemenea manifestări științifice din partea 
grupului țintă.
Lista prezentată poate fi neexhaustivă.  

1. Workshopul "Ulcerul trofic de gamba" se va 
desfășura la Centrul National de Arta Tinerimea 
Romana Bucuresti în perioada 31-Jan-15 
organizată de Societatea Romana de 
Flebectomie. Link: www.flebectomia.ro

2. Workshopul Afectiuni Uro-genitale (copil si 
adult) se va desfășura la Crystal Palace 
Ballrooms  Bucuresti în perioada 12-Feb-15 
organizată de Asociatia Medicilor de Familie 
Bucuresti (AMF-B). Link: http://snmf.ro/

industrială, pe de o parte si drepturile de autor 
si drepturile conexe, pe de alta parte; insistand 
pe impor tanta protect ie i  propr ie tat i i 
intelectuale, precum si pe protejarea 

produsului ca rezultanta a inteligentei umane, 
pe cale de consecinta, subliniind si principiul 
garantarii consumatorilor, care utilizeaza 
aceste produse.

Expertul formator a adus la cunostinta, 
elemente din legislatia in material protectiei 
proprietatii intelectuale, care se realizeaza in 
principal prin intermediul a doua institutii de 
specialitate:

- OSIM –  Oficiul de Stat pentru Inventii si 
Marci in domeniul proprietatii industriale;
- ORDA –  Of i c iu l  Roman pen t ru 
Drepturile de Autor in domeniul drepturilor de 
autor si al drepturilor conexe.
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11. Cursul "CBCT si fabricare ghid chirurgical" 
se va desfășura la Sediul Rx-Dental  Bucuresti 
în perioada 06-Mar-15 organizată de Rx-
D e n t a l .  L i n k : 
http://www.medicfarmacolog.com/eveniment
e-farmacologie/Cursul-_CBCT-si-fabricare-
ghid_3829/

12. Conferinta Pharma Marketing se va 
desfășura la Crowne Plaza Hotel  Bucuresti în 
perioada 11 - 12 mar 2015 organizată de 
E v e n s y s .  L i n k : 
http://www.paginafarmacistilor.ro/evenimente
/conferinte/Pharma-Marketing-Conference-
2015_385/

13. Preventie, screening (copil si adult) se va 
desfășura la Bucuresti în perioada 12-Mar-15 
organizată de Asociatia Medicilor de Familie 
Bucuresti (AMF-B). Link: http://snmf.ro/

14. Hipertensiunea Arterială – De La Teorie La 
Practică, De La Ghiduri La Pacienți se va 
desfășura la Caransebes în perioada 13-Mar-

Link:                 
https://forms.ralcom.ro/v2/www/index.html/m
ainpage%7CdisplayFormPage/formID_238/s
etLanguage_RO/

6. Anatomy In Heart Failure - Modul 1 - Aorta 
se va desfășura la Bucuresti în perioada 27-
Feb-15 organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

7. Curs "Imunologie: Imunoglobulinele 
moderne si patologiile actuale" se va 
desfășura la Biblioteca Academiei Romane - 
Bucuresti în perioada 28 feb - 01 mar 2015 
organizată de Asociatia "Clubul Investitorilor 
0 1 " .  L i n k :  h t t p : / / c l u b u l -
investitorilor01.ro/events/event/curs-de-
imunologie-imunoglobulinele-moderne-si-

15 organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

15. Imagistica in Cardiomiopatii se va 
desfășura la București în perioada 13-Mar-15 
organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

16. Conferinta Practic MF Baile Herculane se 
va desfășura la Casa Ecologica - Baile 
Herculane în perioada 13 - 15 mar 2015 
o rgan i za tă  de  Hous ton  NPA .  L i nk : 
http://www.paginamedicala.ro/evenimente-
medicale/conferinte-medicale/Practic-MF-
Baile-Herculane_3811/

17. Osteoporoza la granita dintre specialitati 
se va desfășura la Teatrul Elisabeta Bucuresti 
în perioada  19-20 mar 2015 organizată de 
Societatea Romana de Reumatologie si 
Societatea Romana de Medicina. Link: 
http://www.zilelemedicale.ro/osteoporoza/

18. Actualităţi in Aritmologie (Arca 4) se va 

patologiile-actuale/

8. Cazuri clinice dificile in Insuficienta 
Cardiaca se va desfășura la Sibiu în perioada 
06-Mar-15 organizată de Societatea Romana 
d e  C a r d i o l o g i e .  L i n k : 
http://www.cardioportal.ro/congrese/

9. Reducerea Riscului Rezidual (REDRISC) 
se va desfășura la Bucuresti în perioada 06-
Mar-15 organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

10. Revascularizare Miocardică – De La 
Ghiduri La Practică se va desfășura la 
Timisoara în perioada 06-Mar-15 organizată 
de Societatea Romana de Cardiologie. Link: 
http://www.cardioportal.ro/
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se va desfășura la Bucuresti în perioada 25 - 
28 mar 2015 organizată de Asociatia Medicilor 
de Famil ie Bucurest i  (AMF-B).  Link: 
http://snmf.ro/

24. Simpozionul Asociatiei Romane de 
Chirurgie Hepato-Bil io Pancreatica si 
Transplant Hepatic se va desfășura la World 
Trade Center - Bucuresti în perioada 25 - 28 
mar 2015 organizată de Asociatia Romana de 
Chirurgie Hepato-Bil io Pancreatica si 
Transpolant Hepatic si Academia de Stiinte 
M e d i c a l e .  L i n k : 
http://www.ralcom.ro/simpozion-hbp-2015-
557.html

25. Cardiocoag se va desfășura la Craiova în 
perioada 27-Mar-15 organizată de Societatea 
R o m a n a  d e  C a r d i o l o g i e .  L i n k : 
http://www.cardioportal.ro/

26. Urgențe Cardiovasculare În Situații 
Speciale se va desfășura la C Constanța în 
perioada 27-Mar-15 organizată de Societatea 

desfășura la Sibiu în perioada 20-Mar-15 
organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

19. Inima si Sportul (curs de cardiologie 
sportivă) se va desfășura la Oradea în 
perioada 20-Mar-15 organizată de Societatea 
R o m a n a  d e  C a r d i o l o g i e .  L i n k : 
http://www.cardioportal.ro/

20. Congres al Societății Române de 
Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie 
se va desfășura la Hotel Crowne Plaza 
Bucuresti în perioada 26 - 28 mar 2015 
organizată de Societatea Româna de 
Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie. 
L ink:  h t tp : / /www.sruog2015.medical -
congresses.ro/

R o m a n a  d e  C a r d i o l o g i e .  L i n k : 
http://www.cardioportal.ro/

27. Conferinta INTERDIAB se va desfășura la 
Bucuresti în perioada 27 - 28 mar 2015 
organizată de ASRN; Inst.National de Nutritie 
si Boli Metabolice "N.Paulescu". Link: 
http://www.medicnefrolog.com/evenimente-
nefrologie/INTERDIAB-2015_3713/

28. Reducerea Riscului Rezidual (REDRISC) 
se va desfășura la Cluj în perioada 28-Mar-15 
organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

29. Curs "Abordari interdisciplinare in 
preventia, diagnosticarea si tratamentul 
bolilor cardiovasculare: rolul strategic al 
terapiilor integrative" se va desfășura la 
Biblioteca Academiei Romane - Bucuresti în 
perioada 28 - 29 mar 2015 organizată de 
Asociatia "Clubul Investitorilor 01". Link: 
h t t p : / / c l u b u l -
investitorilor01.ro/events/event/curs-de-

21. Conferință Internațională de Neurologie 
Fetală.se va desfășura la C Hotel Crowne 
Plaza Bucuresti în perioada 26 - 28 mar 2015 
organizată de Societatea Româna de 
Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie. 
L ink:  ht tp: / /www.sruog2015.medical -
congresses.ro/

22. Curs aprobat ISUOG cu tema 11-13 Week 
Fetal Neurosonography se va desfășura la 
Hotel Crowne Plaza Bucuresti în perioada 26 - 
28 mar 2015 organizată de Societatea 
Româna de Ultrasonografie în Obstetrică și 
G i n e c o l o g i e .  L i n k : 
h t t p : / / w w w . s r u o g 2 0 1 5 . m e d i c a l -
congresses.ro/

23. Conferinta Nationala de Medicina Familiei 
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2. Doamna Ana Maria Tudor, doctorandă cu 
tema de cercetare Identificarea malformatiilor 
congenitale si a defectelor genetice la copii 
proveniti din mame cu infectie HIV, membra a 
nucleului coordonat de doamna prof. univ. dr. 
Simona-Maria RUȚĂ a prezentat materialul 
științific Severe birth defects in children 
perinatal exposed to HIV from a “real world” 
setting - Infectious Diseases National Institute, 
Bucharest, Romani, cu autorii Ana Tudor, 
Mariana Mărdărescu, Ioana Anca, Cristina 
Pe t re ,  Cosm ina  C r i s t ea ,  Ruxand ra 
Drăgch iceno iu  Rodica Ungur ianu la 
manifestarea științifică International Congress 
of Drug Therapy in HIV Infection ce s-a 
desfășurat la Glasgow UK in perioada: 2-6 nov 
2014

3.  Doamna Andreea Grosu-Bularda, 
doctorandă cu tema de cercetare Toleranta 
imunologica in transplantul de tesuturi 
compozite, membra a nucleului coordonat de 
domnul prof. univ. dr. Ioan LASCĂR a 

imunologie-imunoglobulinele-moderne-si-
patologiile-actuale/

? Materiale științifice prezentate de către 
membrii grupului țintă

ă prezentăm în continuare principalele 

Vrealizări ale nucleelor de cercetare din 
cadrul proiectului POSDRU /159 /1.5 

/S/137390 în perioada august - septembrie 
2014 în ceea ce privesc prezentările făcute la 
d i f e r i t e  c o n f e r i n ț e  n a ț i o n a l e  s a u 
internaționale, astfel:

prezentat materialul științific Translational 
Medicine-from bench to bedside in plastic 
surgery, cu Andreea Grosu-Bularda, Dragos 
Zamfirescu, Marius Popescu, Ioan Lascar la 
manifestarea științifică Al XIII-lea Congres 
International de Chirurgie Plastica ce s-a 
desfășurat la Sinaia, 30.10/01.11.2014

4.  Doamna Andreea Grosu-Bularda, 
doctorandă cu tema de cercetare Toleranta 
imunologica in transplantul de tesuturi 
compozite, membra a nucleului coordonat de 
domnul prof. univ. dr. Ioan LASCĂR a 
prezentat materialul științific Past & future in 
reconstructive paradigms, cu Andreea Grosu-
Bularda, Dragos Zamfirescu, Marius 
Popescu, Ioan Lascar la manifestarea 
științifică Al XIII-lea Congres International de 
Chirurgie Plastica ce s-a desfășurat la Sinaia, 
30.10/01.11.2014

5. Doamna Moruz Sabina (Ionita), doctorandă 
cu tema de cercetare Metode moderne de 
reconstructie a defectelor posttraumatice si 

1. Doamna Ioana Maria Cojocaru (lon-
Dumitrescu), doctorandă cu tema de 
cercetare Herpes zoster si nevralgia post-
zos ter ina  -  core la t ie  in t re  aspectu l 
neuroelectrof iz io logic s i  ef icaci tatea 
tratamentului in prevenirea si controlul 
simptomatologiei acestora, membra a 
nucleului coordonat de doamna prof. univ. dr. 
Simona RUȚĂ a prezentat materialul științific 
cu titlul Termografia ca metodă adjuvantă de 
diagnosticare şi urmărire în Zona Zoster, cu 
autorii Ioana Maria Cojocaru, Beatrice Elena 
Prie, luliana Lupu, Marius Cristian Cojocaru, 
Oana Brînduşa lonescu-Bozdog, Călin 
Giurcăneanu la manifestarea științifică 
Congresului National de Dermatologie 2014 
ce s-a desfășurat la Timişoara in perioada: 
05.11.2014 - 08.11.2014
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diagnosticul tumefactiilor cervico-faciale, cu 
autorii Mihai Dumitru, Adrian Costache, Ion 
Anghel, Alina Georgiana Anghel, Codruţ 
Sarafoleanu la manifestarea științifică 
Conferinţa romano-moldava a medicilor 
rezidenţi si doctoranzilor organizata de SRR 
ce s-a desfășurat la Bucureşti in perioada: 26 
noiembrie 2014

8. Domnul Mihai Dumitru, doctorand cu tema 
de cercetare Ultrasonografia si punctia-
biopsie ghidata ecografic - factor de decizie si 
predictie in tratamentul tumefactiilor cervico-
faciale, membru al nucleului coordonat de 
doamna prof. univ. dr. Sabina-Andrada 
ZURAC a prezentat materialul științific 
Ultrasound guided fine needle aspiration 
biopsy for management of head and neck 
masses, cu autorii Mihai Dumitru. Ion Anghel, 
Adrian Costache, Alina Georgiana Anghel, 
Codruţ Sarafoleanula manifestarea științifică 
1 3 t h  D a n u b e  I n t e r n a t i o n a l 
Otorhinolaryngological Congress 2014 and 
ENT National Congress 2014 ce s-a 

postexciziionale ale nasului, membra a 
nucleului coordonat de domnul prof. univ. dr. 
Ioan LASCĂR a prezentat materialul științific 
Utilisation of composite mesh in nasal 
cartilaginous reconstruction - experimental 
study, cu Dr. Sabina lonita, Dr. Popescu 
Serban, Dr. Madalina Albu, Prof Dr. Lascar 
loan la manifestarea științifică Congresul 
National de Chirurgie Plastica ce s-a 
desfășurat la Sinaia in perioada: 30-10-
01.11.2014

6. Domnul Stoica Gabriel Bogdan, doctorand 
cu tema de cercetare Managementul local, 
regional si national al politraumei - registrul 
national de politrauma, membru al nucleului 
coordonat de domnul prof. univ. dr. Ioan 
LASCĂR a prezentat materialul științific Non 

desfășurat la Cluj in perioada: 2-5 iulie

9. Domnul Alin Laurentiu Tatu, cercetător 
postdoctoral cu tema de cercetare Studiul 
corelatiilor clinice, dermoscopice, paraclinice 
si histopatologice privind rolul Demodex 
Folicullorum al Bacillus Oleronius si nivelului 
seric al riboflavin fosfatului in etiopatogenia 
R o z a c e e i  s i  a  D e r m i t e i  f a c i a l e 
poststeroidiene, membru al nucleului 
coordonat de doamna prof. univ. dr. Sabina-
Andrada ZURAC a prezentat materialul 
științific Corelaţii Clinico-Dermoscopice in 
Rozacee si Dermita faciala rozaceiforma 
indusa steroidian, cu autorii Tatu Alin 
Laurentiu la manifestarea științifică Al 13-lea 
Congres National de Dermatologie cu 
participare Internaţionala ce s-a desfășurat la 
Timişoara, in perioada: 5-8 Noiembrie 2014

10. Domnul Alin Laurentiu Tatu, cercetător 
postdoctoral cu tema de cercetare Studiul 
corelatiilor clinice, dermoscopice, paraclinice 
si histopatologice privind rolul Demodex 

Operative Management Of Liver Trauma In A 
Level I Trauma Center, cu B STOICA, M. 
BEURAN, I. NEGOI, R. GANESCU, I. 
TA N A S E ,  B .  G A S PA R ,  S .  P a u n  l a 
manifestarea științifică IX ™ ROMANIAN-
SERBIAN CONFERENCE OF Surgery ce s-a 
desfășurat la SIBIU in perioada: 27-28 
NOIEMBRIE, 2014 

7. Domnul Mihai Dumitru, doctorand cu tema 
de cercetare Ultrasonografia si punctia-
biopsie ghidata ecografic - factor de decizie si 
predictie in tratamentul tumefactiilor cervico-
faciale, membru al nucleului coordonat de 
doamna prof. univ. dr. Sabina-Andrada 
ZURAC a prezentat materialul științific 
Importanta ultrasonografiei si punctiei biopsie 
ecoghidate efectuate de specialistul ORL in 
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desfășurat la  Bucuresti in perioada: 28-29 
noiembrie 2014

12. Doamna Daniela Talapan, doctorandă cu 
tema de cercetare Caracterizarea celulelor 
progenitoare/stem umane provenind din 
tesuturi diferite in vederea identificarii sursei 
optime pentru regenerarea cardiaca, membră 
a nucleului coordonat de doamna C.S. I 
Coralia BLEOTU, a prezentat materialul 
ș t i i n ț i f i c  c u  t i t l u l  E m e r g e n t a 
enterobacteriaceaelor producatoare de 
carbapenemaze, cu autorii  D. talapan, 
O.M.Dorobat, A.Streinu-Cercel, A Rafila la 
manifestarea științifică International Meeting 
on infectious Diseases and Surveillance ce s-
a desfășurat la  Viena Austria Oct 31-Nov3 
2014

13. Domnul Bogdan Geavlete, cercetator 
pos tdoc to ra l  cu  tema de  ce rce ta re 
Cistoscopia narrow band imaging (NBI) in 
diagnosticul tumorilor vezicale non-invazive, 
membru al nucleului coordonat de domnul Sl 

Folicullorum al Bacillus Oleronius si nivelului 
seric al riboflavin fosfatului in etiopatogenia 
R o z a c e e i  s i  a  D e r m i t e i  f a c i a l e 
poststeroidiene, membru al nucleului 
coordonat de doamna prof. univ. dr. Sabina-
Andrada ZURAC a prezentat materialul 
științific Corelaţii Clinico-Dermoscopice in 
Dermita faciala rozacei forma indusa 
steroidian- managementul manifestărilor 
acute poststeroidiene, cu autorii Tatu Alin 
Laurentiu la manifestarea științifică Zilele 
Medicale Galatene- sub patronajul Colegiului 
Medicilor Galaţi si Facultatii de Medicina si 
Farmacie Galaţi in cadrul Congresului 
National cu participare Internaţionala a 
studenţilor si tinerilor Medici ce s-a desfășurat 
la Galaţi in perioada: 13-16 noiembrie 2014

dr Daniel Nicolae Pirici a prezentat materialul 
științific cu titlul The long term outcome of 
combined NBI-plasma vaporization approach 
in large NMIBT cases - a prospective, 
randomized controlled comparison to the 
standard management, cu Geavlete B. 
Multescu R, Georgescu D, Moldoveanu C, 
Stănescu F, Jecu M, Geavlete P   la 
manifestarea ști inț i f ică 6th European 
Multidisciplinary Meeting on Urological 
Cancers (EMUC) ce s-a desfășurat la 
Lisbona, Portugaliain perioada: 13-16 
noiembrie 2014

? Prezentare revistă ISI din domeniul 
medical

entru o mai bună cunoaștere a     

Previstelor românești indexate ISI, vă 
vom prezenta, in fiecare număr din 

acest newsletter, câte o revistă care publică 

11. Doamna Miruna Mihaela MICHEU, 
d o c t o r a n d ă  c u  t e m a  d e  c e r c e t a r e 
Caracterizarea celulelor progenitoare/stem 
umane provenind din tesuturi diferite in 
vederea identificarii sursei optime pentru 
regenerarea cardiaca, membră a nucleului 
coordonat de doamna C.S. I Coralia 
BLEOTU, a prezentat materialul științific cu 
t i t l u l  C a r a c t e r i z a r e a  c e l u l e l o r 
progenitoare/stem umane provenind din 
tesuturi diferite in vederea identificarii sursei 
optime pentru regenerarea cardiaca - 
argumentatie si design, cu autorii  Miruna 
Mihaela Micheu, Maria Dorobantu la 
manifestarea științifică Forumul National de 
Med ic ina  In tegra t iva  cu  par t i c ipare 
internationala, Editia aIV-a: "Medicina 
Integrativa si Terapiile Anti-Aging" ce s-a 
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articole din domeniul medical. 

Lista completă a acestor reviste o gasiti la  
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOS
S/rev_rom_isi_30_iulie_2014_factori.pdf 

J o u r n a l  o f  E v i d e n c e - B a s e d 
Psychotherapies este succesorul revistei 
științifice Journal of Cognitive and Behavioral 
Psychotherapies (2001-2013). Este publicat 
bianual (în Martie și Septembrie) de către 
Institutul International pentru Studii Avansate 
de Psihoterapie și Sănătate mentală Aplicată. 
În aceasta revistă, singura din Europa 
Centrală și de Est în acest domeniu, sunt 
selectate articole originale a căror tematică 
principală se axează pe teoria și practica 
psihoterapiei bazate pe evidențe. Articolele 
abordează atât componenta de evaluare 
pshi logică, cât și  cea de intervenție 

terapeutică. Au fost publicate în această 
revistă articole referitoare la studii clinice și 
experimentale, prezentări și comentarii 
privitoare la noile teorii de abordare și 
intervenție psihoterapeutică, referate 
generale pe teme de psihologie, psihiatrie sau 
sănătate mentală. De asemenea, în mod 
periodic, se vor publica numere speciale pe 
teme de interes particular. De exemplu, ultima 
temă care a constituit axa centrală a unui 
număr, a fost legată de inter-relația dintre 
tulburările de somn și modificările psihice.
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