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?Prezentare proiect

r o i e c t u l u i  „ C e r c e t a r e a  d o c t o r a l ă  ş i 

Ppostdoctorală prioritate a învățământului 
superior românesc (Doc-Postdoc)", contract 

POSDRU/159/1.5/S/137390 a demarat la 8 aprilie 
2014 şi se va derula pe o perioadă de 18 luni, fiind 
implementat în parteneriat cu: Universitatea 
Politehnica din Bucureşti Universitatea de Medicină  şi 
și Farmacie din Târgu Mureş.

Parteneriatul celor trei instituții facilitează accesul la 
acest program a cât mai multor specialiști, absolvenți 
de studii de licență/master sau doctorat, contribuind la 
creșterea calității proiectelor de cercetare abordate și 
asigurarea caracterului multidisciplinar al temelor de 
cercetare, încurajând domeniile interdisciplinare și 
programele de cercetare în cotutelă, arii de interes 
regăsite în rândul domeniilor prioritare ale Strategiei 
Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 
2007-2013
. 

Prin parteneriatul realizat vom face mult mai ușor de 
atins o serie de cerințe impuse de normativele 
naționale și europene ca de exemplu: creșterea 
vizibilității și atractivității politicilor europene în 
domeniul cercetării și învățământului superior, 
cooperarea și eliminarea barierelor dintre universități 
la nivel european, creșterea eficienței activității 

instituționale, asigurarea egalității de sanse pe piata 
muncii, dezvoltarea resurselor sistemului și creșterea 
capacității instituționale, reducerea disparităților 
regionale în ocuparea forței de muncă.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 
creşterea şi îmbunătăţirea participării la programele 
doctorale şi postdoctorale în domeniile stiinţelor 
fundamentale sanatate , biotehnologii, materiale, 
produse şi procese inovative, cercetare socio-
economică şi umanistă, încurajând domenii 
interdisciplinare şi programele de cercetare în 
cotutelă – arii de interes regăsite în rândul domeniilor 
prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, 
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către aceștia, în domeniile: managementul cercetării, 
statistică medicală, redactare de articole și material 
știintific, precum și alte domenii de interes.

?Nuclee de cercetare

n urma finalizării procesului de selecție a grupului 

Îțintă, cei 148 de doctoranzi și cercetători 
postdoctorali au fost impartiti in 10 nuclee de 

cercetare. 

Fiecare nucleu este coordonatat de o personalitate a 
lumii stiintifice medicale, deopotriva cu experienta de 
cercetator si de formator de echipa. Prin interrelatia 
permanenta intre acestia si membrii grupului tinta, 
proiectul asigura cadru optim de valorificare a rolului 
lor de mentor in dezvoltarea abilitatilor de cercetare, a 
spiritului novativ si a structurii logice a cercetarii 
biomedicale. Tematicile abordate in cadrul nucleelor 
sunt foarte variate dar au o serie de elemente 
comune: sunt teme de mare actualitate in medicina 
moderna, reflecta perspective originale asupra 
patologiei investigate si combina tehnici si metode noi 
de diagnostic si tratament sau de apreciere a 
prognosticului. 

Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, în scopul stimulării 
creşterii economice şi a dezvoltarii societăţii bazate 
pe cunoaştere, prin sprijinirea doctoranzilor şi 
cercetătorilor postdoctorali, precum şi îmbunătăţirea 
mobilităţii acestora.

Proiectul își propune pe termen scurt şi mediu să  
atragă şi să susţină în cariera de cercetare un număr 
de 148 de tineri absolventi şi cercetători postdoctorali 
și se va investi în dezvoltarea profesională a acestora, 
iar pe termen mediu şi lung, prin creşterea nivelului de 
pregătire şi, implicit, a competitivitatii resursei umane 
se creează condiţiile unei dezvoltări economice 
durabile, element a carui importanţă este amplificată 
de caracterul interregional al proiectului, cu impact la 
nivel naţional.

Dintre rezultatele anticipate ale proiectului 
menționăm:

Descrierea de mai jos permite o cunoastere a 
structurii nucleelor de cercetare, a temelor de 
cercetare abordate, precum si a statutului profesional 
de inalta calitate al mentorilor.

rimul nucleu, format din 12 doctoranzi si 3 

Pcercetatori cu bursa postdoctorala este 
coordonat de prof. dr Victoria Arama, cadru 

didactic cu o activitate prodigioasa in care a imbinat 
activitatea clinica, conducand astazi sectia III Adulti a 
Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", cu cea 
didactica, sustinand peste 90 de cursuri de educatie 
medicala continua si cu cea stiintifica, fiind autor a 
peste 527 de lucrari stiintifice. 

Temele abordate in acest nucleu exploreaza metode 
de investigatie moderne in patologie (corelatii 
ecografice si termografice, metode de ecografie 
cardiaca avansata, identificare de biomarkeri pentru 
LES, utilizarea DXA in poliartrita reumatoida), 
analizeaza prevalenta unor patologii noi, rar 
diagnosticate (patologiei respiratorie in somn la copii), 
In sfera interventiilor terapeutice este investigat 
efectul alfacalcidolului asupra performantei 
musculare la varstnici, caile de optimizare a 

 -  Susținerea financiară pentru doctoranzi, cercetatori 
postdoctorali prin acordarea de burse lunare, sprijin 
financiar pentru mobilitati, participări la conferințe;
 -  Activități de tutorat și îndrumare pentru doctoranzii 
și cercetătorii postdoctorali;
 - Doctoranzii și cercetătorii postdoctorali care fac 
parte din grupul ţintă vor elabora, în cadrul proiectului, 
cel puţin 190 articole în reviste indexate/cotate în baze 
de date internaţionale, 150 lucrări prezentate la 
congrese/ conferinţe/ seminarii, în calitate de prim 
autor, precum şi rapoarte de activitate științifică 
lunare; 
 - Dezvoltarea și consolidarea colaborării între 
instituțiile partenere ale proiectului și alte instituții din 
domenii conexe de interes; 
 - Realizarea unei baze informative (cărti, reviste, 
soluț i i software) în sprijinul doctoranzilor si 
cercetătorilor postdoctorali;
 - Realizarea de sesiuni/module de pregatire a 
doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali, în 
vederea optimizării procesului de cercetare derulat de 
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ucleul 3 cuprinde 11 doctoranzi si 2 cercetatori 

Ncu bursa postdoctorala. si este coordonat de 
Dr Carmen Cristina Diaconu, cercetator 

stiintific grad I la Institutul de Virusologie Stefan S 
Nicolau. Dna dr. Diaconu are o bogata activitate de 
cercetare atat in tara cat si in strainatate. Expertiza 
tehnica principala cuprinde o arie larga de tehnici si 
metode de cercetare precum microscopia, citometria 
de flux, spectrometria de masa, secventierea. s.a. 
Temele investigate de membrii acestui nucleu de 
cercetare includ elemente de fiziopatologie (markeri 
inflamatori in rinita alergica, corelatii intre functia 
tiroidiana si obezitate la copii, mecanisme moleculare 
implicate in proliferarea maligna), de diagnostic 
(forme de debut al LES, metode complementare de 
evaluare a agregarii plachetare si eritrocitare) si de 
terapie: efectele administrarii fierului la pacientii 
hemodializati, tratamentul leucemiei mieloide cronice, 
al durerii neuropate, al infectiilor virale, al depresiei 
majore, farmacotoxicocinetica ionilor de calciu, zinc, 
cupru si aluminiu). 

emele aferente domeniului stomatologiei sunt 

Tgrupate intr-un nucleu de cercetare condus de 
Prof Dr Ecaterina Ionescu, sefa catedrei de 

ortodontie si ortopedie dento-faciala a Universitatii de 
Medicina si Farmacie Carol Davila Experienta 

tratamentului biologic in patologia autoimuna dar sunt 
si apreciate reactiile adverse la terapie (disfunctia 
cardiaca asociata terapiei antitumorale). De 
asemenea sunt abordate si tematici privind 
complicatiile unor afectiuni (hidatidozei hepatice) si 
cele referitoare la prognostic (predictorii de raspuns la 
terapia de revascularizare in HTA reno-vasculara, 
riscul de aritmii la persoanele care nu au indicatie 
actuala de implantare de defibrilator sau riscul de 
aritmii in boala obstructiva pulmonara cronica).

l doilea nucleu este format din 18 membrii (14 

Adoc to raz i  s i  4  ce rce ta to r i  cu  bu rse 
postdoctorale). Coordontaorul acestui nucleu 

este dr. Coralia Bleotu, cercetator stiintific gradul III in 
cadrul Institutul de Virusologie Stefan S Nicolau, unde 
a derulat pana in prezent mai multe granturi de 
cercetare care au tintit metode si tehnici de laborator 
moderne utilizate in evaluarea interactiunii gazda-
agent infectios, a studiului biologiei celulei stem si a 

profesionala deosebita in domeniul ortodontiei, 
sintetizata in peste 80 de publicatii de specialitate, 
precum si cea de management al serviciilor de 
sanatate reprezinta jaloanele de coordonare a 
temelor acestui nucleu: sunt teme de actualitate in 
terapia implanturilor si a protezarii dentare, in 
evaluarea modificarilor de ocluzie dentara sau a 
impactului dintilor supranumerari. 

Elemente inedite ale tematicilor acestui nucleu sunt si 
conceperea unui software pentru predictia cariei 
dentare la copi i  precum si real izarea unui 
benchmarking al departamentelor de medicina, 
medicina dentara si farmacie din România. . Nucleul 
este format din 9 persoane (7doctoranzi si 2 
cercetatori cu burse postdoctorale).

ematica specialitatilor chirurgicale beneficiaza 

Tde indrumarea prof dr Ioan Lascar, fondatorul 
scolii moderne de chirurgia estetice si in 

microchirurgie reconstructiva, domenii in care a  
introdus numeroase tehnici si procedee noi. Aceasta 
experienta a fost materializata in peste 30 de lucrari 
stiintifice. Prof dr  Ioan Lascar, membru al Academiei 
de Stiinte Medicale, este si un dascal de prestigiu, 
contribuind la formarea a numeroase de cadre 

specificitatilor de dezvoltare a celulelor tumorale. In 
grupul coordonat de doamna dr Bleotu se regasesc 
teme prin care se investigheaza proliferarea non 
maligna si inflamatorie prin utilizarea metodelor de 
laborator avansate, inclusiv a tehnicilor de proteomica 
(caracteristicile polipozelor recto-colonice, markerii 
fecali ai recaderii in colita ulcerativa, diagnosticul 
diverticulitei colonice complicate, markeri proteomici 
in sclerodermie, rolul mastocitului in infectia cu 
Helicobacter pylori),  interactiunea gazda-agent 
infectios (infectia cu Clostridium difficile la personalul 
medical, amprentele genetice microbiene remanente, 
e n t e r o b a c t e r i a c e a e  p r o d u c a t o a r e  d e 
carbapenemaze, prevalenta SIBO, bilicultura in 
colestaza de tip obstructiv) precum si investigatia 
imunohistochimica in proliferarile maligne cum ar fi 
adenocarcinoamele colorectale, cancerul pancreatic, 
cancerul colo-rectal. 
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cronica la copil, implicatiile metabolice ale cetodietei 
in tratatmentul bolii renale cronice diabetice. De 
asemenea sunt abordate metode noi de diagnostic 
(markeri proteomici in distrofiile musculare ale 
centurilor, cistoscopia narrow band imaging in 
diagnosticul tumorilor vezicale, evaluarea computer 
tomografica a pneumatizarii celulelor etmoidale). 

embrii grupului tinta interesati de studiul 

Mpatologiei virale au in dna prof dr Simona 
Ruta un coordonator cu excelenta experienta 

in domeniul virusologiei, director de proiecte de 
cercetare nationale si internationale, co autor a peste 
90 de publicatii axate pe diagnosticul virusologic 
extensiv. 

Nucleul pe care il coordoneaza este format 
preponderent din cercetatori postdoc (7) si din 4 
doctoranzi. In preocuparile de cercetare ale acestui 
nucleu se inscriu teme legate de afectarea osteo-
renala,  disfunctia adipocitara sau afectarea 
sistemului nervos central a pacientilor HIV pozitivi, 
malformatiile congenitale la copiii proveniti din mame 
cu infectie HIV, infectiile virale hepatice (impactul 
asupra metabolismului osos, sindromul metabolic si 
statusul nutritional, markerii santinela non invazivi, 

medicale din Romania si din strainatate. 

Nucleul pe care il conduce, format din 11 doctoranzi si 
2 cercetatori cu burse postdoctorale,  include studii 
dintr-o larga paleta de afectiuni chirurgicale, cum sunt: 
patologia tulburari lor de statica vertebrala, 
transplanturile cu tesuturi compozite, chirurgia 
reconstructiva (a sanului, a defectelor postraumatice 
ale nasului), tratamentul sindactiliei, al defectelor 
parietale, terapia minim invaziva a megacolonului 
congenital, optimizarea diagnosticului in afectiunile 
u r o l o g i c e  s a u  i n  n e o p l a z i i  c u  e x t e n s i e 
limfoganglionara, precum si studii experimentale 
(regenerarea nervilor periferici) sau de management 
de sistem (registrul national de politrauma).

r Nicolae Pirici este sef de lucrari la 

DUniversitatea de Medicina din Craiova; de 
formatie anatomo-patolog, cu stagii in Germania si  
Belgia unde a lucrat in special in domeniul 

activitatea antivirala a unor peptide derivate din 
Lactoferina), infectia cu virus herpetic (aspectul 
neuroelectrofiziologic si eficacitatea tratamentului), 
infectiile acute virale severe de tract respirator inferior 
la sugar si copil mic.

onf Dr Sabina Zurac este membra a mai multor 

Csocietati stiintifice nationale si internationale 
de anatomie patologica si dermatologie si are o 

activitate de cercetare extinsa, concretizata in peste 
250 de postere si prezentari orale si peste 90 de 
publicatii. Nucleul e format din 12 doctoranzi si 6 
cercetatori cu burse postdoctorale.

Temele de cercetare ale acestui nucleu se 
concentreaza cu predilectie asupra domeniului 
d e r m a t o l o g i e i  ( R e a c t i i  c u t a n a t e  
postmedicamentoase in terapia antineoplazica, 
stressul oxidativ in alopeciile non cicatriciale, tumori 
vasculare ale tesutului cutanat si subcutanat, acneea 
femeii adulte, Mycosis fungoides, rozaceea si dermita 
faciala poststeroidiana, melanomul malign), dar 
includ si aspecte de cercetare experimentala (efectul 
Infliximabului sau al Bevacizumabului asupra 
structurilor oculare la iepure). Sunt de asemenea 
abordate studii de interventie terapeutica (efectul 

neurobiologiei moleculare, dr Nicolae Pirici a publicat 
in reviste de prestigiu internationale si este co-autor al 
unor carti publicate la edituri internationale. 
Coordoneaza un nucleu de 18 doctoranzi si 4 bursieri 
postdoc.

Tematica asupra careia se axeaza cercetarea in acest 
nucleu cuprinde sfera afectiunilor  neuropsihice          
(tulburari de spectru autist, schizofrenie, tulburari 
somatoforme in populatia pediatrica, edemul 
cerebral), a patologiei vasculare  (compozitia placilor 
ateromatoase coronariene, ischemia miocardica si 
p a t o l o g i a  s i s t e m u l u i  e x c i t o c o n d u c t o r , 
microangiopatia diabetica, metode de reabilitare dupa 
accidentul vascular cerebral: stimularea magnetica 
transcraniana repetitiva, administrarea suplimentului 
nutritiv ala nerv, optimizare cognitiva la persoanele cu 
si fara afazie post AVC), sau metabolice: implicatiile 
obezitatii asupra calitatii vietii copilului, tulburarile 
metabolismului fosfo-calcic in insuficienta renala 
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terapiei nutritionale in steatohepatita nonalcoolica, 
rolul punctiei biopsie ghidata ecografic in tratamentul 
tumefactiilor cervico-faciale). In preocuparile de 
interdisciplinaritate ale acestui nucleu se numara si 
teme precum modificarile biochimice in glaucom, 
modelarea factorilor ce influenteaza supravietuirea in 
stopul cardiorespirator si aspectele etice actuale 
privind cercetarea stiintifica medicala si studiile 
clinice.  

? Stagii de cercetare/mobilitate academică
?

l Dr. Filip-Virgil Perde, medic specialist 

Dmedicină legală în cadrul Institutului Național 
de Medicină Legală “Mina Minovici” 

București, a accesat programul de mobilități din cadrul 
proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390 și a început 
un stagiu de mobilitate în cadrul Institutului pentru 
Cercetări Cardiovasculare, Universitatea din 

Manchester, Marea Britanie. Sub conducerea Prof. 
Dr. Halina Dobrzynsky, Dl Dr. Perde se va ocupa de 
studiul expresiei unor markeri moleculari (conexine, 
caveolină, alfa-actinină) la nivelul sistemului excito-
conductor miocardic, prin tehnici de microscopie în 
imunofluorescență, de cuantificare a ARNm prin qRT-
PCR și respectiv micro CT.   
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