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? Calendar al manifestărilor științifice 
naționale
? Materiale științifice publicate de către 
membrii grupului țintă
? Materiale științifice prezentate de către 

membrii grupului țintă
? Prezentare revistă ISI din domeniul 
medical
?Stagii de cercetare/mobilitate academică

? 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. Congresul National de Cardiologie se va 
desfasura la Sinaia in perioada 02-04 
oct.2014 fiind organizat de Soc.Romana de 
C a r d i o l o g i e .  L i n k : 
http://www.mediamed.ro/ro/evenimente/cong
rese-si-cursuri-internationale/congresul-
national-de-cardiologie-55.html

2. Congresul National de Psihiatrie se va 
desfasura la Sinaia in perioada 08-11 oct.2014 
f i ind organizat de UMF Carol Davila; 
Asoc.Romana de Psihiatrie si Psihoterapie; 
Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta 
Antidrog; Asoc.Romana de Studiu al 
Personalitatii. Link: http://www.ralcom.ro/cnp-
2014-550.html

3. Conferinta Interdisciplinara NefroCarDia se 
va desfasura la Timisoara in perioada 16-18 
oct.2014 fiind organizat de Asoc.de Medicina 
Interdisciplinara; Soc.Romana de Nefrologie; 
Soc.Romana de Cardiologie; Soc.Romana de 
D iabe t -Nu t r i t i e  s i  Bo l i  Me tabo l i ce ; 
Soc.Romana de Medicina Interna; UMF Victor 
B a b e s  L i n k : 
http://www.boaladerinichi.ro/nefrocardia-
2014.html

4. Conferinta Nationala de Medicina a Familiei 
se va desfasura la Bucuresti in perioada 22 - 
25 oct.2014 fiind organizat de Societatea 
Academica de Medicina a Familei. Link: 
http://www.samf.ro/

5. Congresul National al Federatiei Romane al 
Societatilor Romane de cancer se va 
desfasura la Sinaia in perioada 23 oct.- 25 
oct.2014 fiind organizat de Soc.Romana de 
Radio-Terapie si Oncologie Medicala. Link: 
http://www.medicginecolog.com/evenimente-
g i n e c o l o g i e / C o n g r e s u l - N a t i o n a l - a l -
Federati_3590/
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11. Conferinta de "Noutati in diagnosticul si 
tratamentul tulburarilor de miscare” se va 
desfasura la Bucuresti in perioada 06-08 
nov.2014 fiind organizata de Asociatia de 
N e u r o l o g i e .  L i n k : 
http://www.neurology.ro/index.php?option=co
m_content&view=article&id=240:conferinta-
nat ionala-qnoutat i - in-d iagnost icul -s i -
tratamentul-tulburarilor-de-miscareq-7-8-
n o i e m b r i e -
bucuresti&catid=3:anunturi&Itemid=3

12.Conferinta Nationala de Farmacie se va 
desfasura la Bucuresti in perioada 12-15 
nov.2014 fi ind organizata de Colegiul 
F a r m a c i s t i l o r  d i n  R o m a n i a .  L i n k : 
http://www.paginafarmacistilor.ro/evenimente
/confer in te /Confer in ta-Nat iona la-de-
Farmacie_330/

13.Conferinta de malpraxis medical se va 
desfasura la Bucuresti in perioada 21-22 
nov.2014 fiind organizată de Asociatia pentru 
Ca l i f i ca re ,  Reca l i f i ca re  s i  Fo rmare 

6. Congresul National de Obstetrica-
Ginecologie se va desfasura la Cluj-Napoca in 
p e r i o a d a  2 4 - 2 5  o c t . 2 0 1 4 .  L i n k : 
http://congressogr.wordpress.com/

7.Congresul ROMTRANSPLANT se va 
desfasura la Bucuresti in perioada 29 oct.- 01 
nov.2014 f i ind organizat de Asociatia 
R O M T R A N S P L A N T . 
Link:http://www.ralcom.ro/romtransplant-
2014-551.html

8. Curs introductiv de epidemiologie se va 
desfasura la Iasi in perioada 31 oct.- 01 
nov.2014 fiind organizat de Soc.Europeana 
de Nefrologie prin Reg.Renal European in 
parteneriat cu UMF Gr.T.Popa . Link: 
http://srnefro.ro/#

P r o f e s i o n a l a  C o n t i n u a .  L i n k : 
http://www.medicoftalmolog.com/evenimente
-oftalmologie/Conferinta-de-Malpraxis-
Medica_3601/

14. Conferinta INTERDIAB se va desfasura la 
Bucuresti in perioada 27-28 martie 2015 fiind 
organizata de ASRN; Inst.National de Nutritie 
si Boli Metabolice "N.Paulescu”. Link: 
http://www.medicnefrolog.com/evenimente-
nefrologie/INTERDIAB-2015_3713/

15. Congresul Societatii de neurologie din 
Romania se va desfasura la Bucuresti in 
perioada 06-09 mai 2015 fiind organizat de 
Societatea de Neurologie din Romania. Link: 
http: / /www.medicor l .com/evenimente-
orl/Congresul-Societatii-de-Neurol_3615/

16. Congresul S.R.A.I.C. se va desfasura la 
Poiana Brasov in perioada 08-10 mai 2015. 
Link: http://www.sraic.eu/

17.  Conferinta Nationala a Societatii Romane 

9. Work-shop "Patient safety"in Medicina de 
Laborator se va desfasura la Bucuresti in 
perioada 31 oct.2014 fiind organizat de Clubul 
R e g a l  a l  M e d i c i l o r  L i n k : 
http://www.medicpediatru.com/evenimente-
pediatrie/Workshop-ul-_Patient-safety-
in_3700/

10. Congresul National al Federatiei Romane 
de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice se va 
desfasura la Cluj-Napoca in perioada 05-08 
nov.2014 fiind organizat de UMF Iuliu 
H a t e g a n u .  L i n k : h t t p : / / w w w. e v e n t -
consu l t i ng . ro /even imen t /178 /a l_x i i -
lea_congres_national_al_federatiei_romane
_de_diabet_nutritie_si_boli_metabolice/
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treatment in calcinosis cutis associated with 
connective-tissue diseases cu autorii Dima 
Alina, Balanescu Paul, Baicus Cristian, în 
revista Romanian Journal of Internal Medicine 
- 2014 Apr-Jun;52(2):55-67

2. Domnul Ulmeanu Alexandru Ioan, 
cercetător postdoctoral cu tema de cercetare 
Implicarea virusurilor in infectiile acute severe 
de tract respirator inferior la sugar si copil mic, 
membru al nucleului coordonat de doamna dr. 
RUȚĂ Simona-Maria, a publicat articolul cu 
titlul Virusuri respiratorii noi în infecţiile de tract 
respirator inferior la copil: profiluri clinice si 
epidemiologice cu autorii Asist. Univ. Dr. 
Alexandru-loan Ulmeanu, Şef Lucr. Dr. 
Carmen Zăpucioiu, Prof. Dr. Coriolan 
Ulmeanu, în revista Revista Română de 
Pediatrie - Volumul LXTV, Nr. 1, An 2015

de Ultrasonografie in Medicina si Biologie se 
va desfasura la Constanta in perioada 25-27 
i u n i e  2 0 1 5 .  L i n k : 
http://www.srumb.ro/index.php?page=manife
s t a r i #

18. Forumul National de Medicina Integrativa 
se va desfasura la Academia  Romana, 
Amfiteatrul "Heliade Radulescu" in perioada 
26 - 28 iun 2015 fiind organizat de Asociatia 
"Clubul Investitorilor 01" si UMF Carol Davila 
Link: http://forumprosanatate.ro/

19. Curs Teoretic si Hands-on Protetica 
Dentara ce se va desfasura la Arad  in 
perioada 26 - 27 iun 2015 fiind organizat de 
ATRIMED si UMF "Carol Davila” Link: 
http://www.atrimed.ro/cursuri_atrimed.php?a

? 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 diferite conferințe naționale sau 
internaționale, astfel:

1. Doamna Popescu Andreea Ioana, 
doctorandă cu tema de cercetare Metode 
necompendiale de evaluare a profilului de 
dizolvare pentru forme farmaceutice cu 
eliberare modificata, membră a nucleului 
coordonat de doamna dr. Carmen-Cristina 
DIACONU  a prezentat materialul științific cu 
titlul Comparison of dissolution profiles of 
pentoxyfilline from modified release oral 
solid dosage forms using compendia and 
model dependent approaches  cu autorii 
Ioana Andreea Popescu. Mirela Adriana 

n=2015

?Materiale științifice publicate de către 
membrii grupului țintă

n perioada august - septembrie 2014 au fost 

Îpublicate un număr de doua articole de 
către membrii grupului țintă, astfel :

1. Doamna Dima Alina, doctorandă cu tema 
de cercetare Identificarea unui profil de 
markeri biologici specifici pentru subgrupuri 
definite de pacienti cu lupus eritematos 
sistemic. Corelare cu scoruri de monitorizare 
a activitatii bolii, membră a nucleului 
coordonat de doamna dr. Victoria ARAMĂ, a 
publicat articolul cu titlul Pharmacological 

pag. 3

http://www.srumb.ro/index.php?page=manifestari
http://www.srumb.ro/index.php?page=manifestari
http://www.forumprosanatate.ro/
http://www.atrimed.ro/cursuri_atrimed.php?an=2015
http://www.atrimed.ro/cursuri_atrimed.php?an=2015


UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„CAROL DAVILA” DIN
BUCUREȘTI

OIPOSDRU MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE

RO
MÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI

? 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 
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 

Prima revistă din această serie pe care             
v-o prezentăm pe scurt este Acta  
Endocrinologica, The International Journal of 
Romanian Society of Endocrinology. 
Revistă cu apariție trimestrială, publică 
articole care abordează teme de 
endocrinologie, neuro-endocrinologie, 
medicina reproducerii, cronobiologie si 
etologie umană. 

Mitu, Emma Adriana Budura, Dumitru 
Lupuleasa, Flavian Ştefan Rădulescu. Dsfia 
Simona Miron la manifestarea științifică 
School of Advanced Studies. Biowavers, 
development of in vitro-in vivo correlations 
and quality generic drugs ce s-a desfășurat 
la Bucureşti în perioada:  9-11 iulie 2014

2. Domnul Armean Sebastian Mihai, 
cerectător postdoctoral cu tema de cercetare 
Importanta factorilor farmacogenetici in 
determinarea eficientei si sigurantei terapiei 
adjuvante cu timostabilizatoare in depresia 
majora , membru al nucleului coordonat de 
doamna dr. Carmen-Cristina DIACONU  a 
prezentat trei materiale  științifice in cadrul 
conferinţei 14th Berlin Summer-school 
"Psychiatry as a Science and as a 

Articolele cuprind rezultate ale cercetarilor 
fundamentale (genomică, imunologie, 
histologie, biologie moleculară, etc), ale 
studiilor clinice sau prezentari de cazuri 
deosebite din ariile de interes menționate 
mai sus. Cea mai mare parte a articolelor 
sunt studii originale, referatele generale fiind 
publicate doar pe baza invitatiei comitetului 
editorial. 

Gasiti in aceasta revista, pe langă articole 
despre bolile endocrine, multe studii privind 
obezitatea, sindromul metabolic, riscul 
hipertensiv asociat diabetului si/obezitatii, 
asocieri mai deosebite intre afectiunile 
endocrine si alte tipuri de patologii, precum 
si multe alte subiecte interesante. 

Mai multe informatii despre aceasta 
publicatie, precum si rezumatele articolelor 
publicate, gasiti accesand site-ul revistei la 
http://www.acta-endo.ro/

Profession - Crossing Borders: 
cardiovascular and mental disorders”. 13th 
Charitâ Conference on Psychiatric 
Research: Emoţional Neurosciences ce s-a 
desfășurat în Berlin (Germania) in perioada: 
24-30 August 2014, cu titlul: 
- Factors influencing alcohol and illicite drug 
use amongst first year medical students cu 
autorii Armean SM, Popescu CA, Buzoianu 
AD
- How important is Allegiance for Placebo 
Effect in Psychiatry and Psychiatry Related 
Disorders? cu autorii Armean SM, Matyas 
KA, Buzoianu AD, Miclutia IV.
- Mood Stabilizers as a Help for 
Antidepressant Therapy cu autorii Armean 
SM, Matyas KA, Tudorache O, Miclutia IV, 
Buzoianu AD.
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?Stagii de cercetare/mobilitate
academică

r. Filip-Virgil Perde, medic specialist 

Dmedicină legală în cadrul Institutului 
Național de Medicină Legală “Mina 

Minovici” București,  membru al nucleului 
coordonat de domnul dr. Pirici Nicolae-
Daniel, a accesat programul de mobilități din 
cadrul proiectului 
POSDRU/159/1.5/S/137390  și a efectuat un 
stagiu de mobilitate în cadrul Institutului 
pentru Cercetări Cardiovasculare, 
Universitatea din Manchester, Marea 
Britanie în luna August 2014 (http://www. 
cardiovascular.manchester.ac.uk/). 

Sub conducerea Prof. Dr. Halina 
Dobrzynsky, Dr. Filip-Virgil Perde s-a ocupat 
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.  Studiile de 
imunofluorescență și măsurătorile cantitative 
ale ARNm efectuate în acest stagiu au arătat 
expresia invers proporțională a Cx43 și 
HCN4 (Potassium/sodium hyperpolarization-
activated cyclic nucleotide-gated channel 4) 
la nivelul miocardocitelor nodulului sinoatrial 
și respectiv miocardocitelor atriale, cu 
predominența canalului ionic la nivelul 
sistemului excito-conductor atrial.
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