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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
? Module de formare

? Prezentarea unei reviste BDI
? Prezentare acorduri de parteneriat -  
oportuntăți pentru finalizarea temelor de 
cercetare
? Cărți de specialitate achiziționate
? Stagii de cercetare doctoranzi

?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 Pediatrie se va 
desfășura la Timisoara în perioada 02 - 05 sep 
2015 organizată de Societatea Romana de 
P e d i a t r i e .  L i n k : 
http://www.congrespediatrie2015.ro/

2. Congresul Naţional De Cardiologie se va 
desfășura la Sinaia în perioada 17 - 19 sep 
2015 organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

3. Farma Practic 2015 se va desfășura la Gura 
Humorului - Suceava în perioada 18 - 20 sep 
2015 organizată de Houston NPA. Link: 
www.farmapractic.ro

4. Congresul National de Reabilitare Medicala 
se va desfășura la Sibiu în perioada 23 - 26 
sep 2015 organizată de Societatea Romana 
d e  R e a b i l i t a r e  M e d i c a l a .  L i n k : 
http://www.srrm.ro/

5. Congresul National de ORL se va desfășura 
la Craiova în perioada 23 - 26 sep 2015 
organizată de PALOMA TOURS. Link: 
http://orl2015.medical-congresses.ro/

6. Conferinta Nationala de Neonatologie se va 
desfășura la Alba Iulia în perioada 24 - 26 sep 
2 0 1 5  o r g a n i z a t ă  d e  A s o c i a t i a  d e 
N e o n a t o l o g i e .  L i n k : 
http://www.neonatologie.ro/

7. Congresul National de Radiologie se va 
desfășura la Timisoara în perioada 24 - 26 sep 
2015 organizată de Societatea de Radiologie 
si Imagistica Medicala din Romania. Link: 
http://www.srim.ro/
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www.oftalmologiaromana.ro

14. Afectiuni respiratorii (copil si adult) se va 
desfășura la Bucuresti în perioada 08-Oct-15 
organizată de Asociatia Medicilor de Familie 
Bucuresti (AMF-B). Link: http://snmf.ro/

15. Congresul National de Obezitate Editia a 
VIII-a se va desfășura la Grand Hotel Napoca - 
Cluj-Napoca în perioada 08 - 10 oct 2015 
organizată de Asociatia Romana pentru 
Studiul Obezitatii. Link: www.arso.ro

16. Inima si Sportul (curs de cardiologie 
sportivă) se va desfășura la Braila în perioada 
09-Oct-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/

17. Conferinta regionala – ”Medicina de 
familie – prima linie in asistenta medicala” se 
va desfășura la Braila în perioada 15 - 17 oct 
2015 organizată de Societatea medicilor de 
medicina generala/medicina familiei Braila. 

8. Conferinta Nationala de Medicina de 
Urgenta - Editia a XVI-a se va desfășura la 
Complexul Ana Hotels - Poiana Brasov în 
perioada 24 - 27 sep 2015 organizată de 
Asociatia Serviciilor de Ambulanta din 
Romania. Link: www.cnmu.ro

9. Forum medical Craiova se va desfășura la 
Craiova în perioada 29 - 30 sep 2015 
organizată de SNMF si Pharmabusiness. 
Link: http://www.formaremedicala.ro/forum-
medical-craiova/

10. Revascularizare in Stemi/nonStemi se va 
desfășura la Oradea în perioada 01-Oct-15 
organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

L i n k : 
http://www.formaremedicala.ro/conferinta-
regionala-medicina-de-familie-prima-linie-
asistenta-medicala/

18. Congresul National de Nefrologie se va 
desfășura la Iasi în perioada 15 - 17 oct 2015 
organizată de Societatea Romana de 
Nefrologie. Link: http://www.srnefro.ro/

19. Al XXV-lea Congres Anual  al Societatii 
Romane de Radioterapie si Oncologie 
Medicala se va desfășura la Hotel Ramada, 
Sibiu în perioada 15 - 17 oct 2015 organizată 
de SRROM. Link: http://www.romedic.ro/al-
25-lea-congres-anual-al-societatii-romane-
de-radioterapie-si-oncologie-medicala-
srrom-0N49985

20. Imagistica In Cardiomiopatii se va 
desfășura la Iasi în perioada 16-Oct-15 
organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

11. Conferinta regionala – Zilele Medicale 
Satmarene se va desfășura la Satu-Mare în 
perioada 01-Oct-15 organizată de Asociatia 
medicilor de familie Satu-Mare. Link: 
http://www.formaremedicala.ro/conferinta-
regionala-zilele-medicale-satmarene/

12. Revascularizare Miocardică – De La 
Ghiduri La Practică se va desfășura la Iasi în 
perioada 02-Oct-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/

13. Congresul National cu Participare 
Internationala al SRO se va desfășura la 
Sinaia în perioada 07 - 10 oct 2015 organizată 
de Societatea Romana de Oftalmologie. Link: 
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http: / /www.formaremedicala.ro/ forum-
medical-arad-2/

31. Al XIII-lea Congres National al Federatiei 
Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice 
se va desfășura la Hotel Timisoara, Timisoara 
în perioada 04 - 06 nov 2015 organizată de 
E v e n t  C o n s u l t i n g .  L i n k : 
http://www.romedic.ro/al-xiii-lea-congres-
national-al-federatiei-romane-de-diabet-
nutritie-si-boli-metabolice-0N49986

32. Cazuri Clinice Dificile In Insuficiența 
Cardiacă se va desfășura la Timisoara în 
perioada 06 nov 2015 organizată de 
Societatea Romana de Cardiologie. Link: 
http://www.cardioportal.ro/

33. Urgente Cardiovasculare In Situatii 
Speciale se va desfășura la Craiova în 
perioada 06 nov 2015 organizată de 
Societatea Romana de Cardiologie. Link: 
http://www.cardioportal.ro/

27. Zilele Cardiologice “Prof. Dr. GEORGE M.I. 
GEORGESCU” se va desfășura la Iasi în 
perioada 29 - 31 oct 2015 organizată de 
Societatea Romana de Cardiologie. Link: 
http://www.cardioportal.ro/

28. Conferinta regionala – “Zilele Medicale 
Caracalene” editia VI se va desfășura la Olt în 
perioada 01 nov 2015 organizată de SNMF 
O L T .  L i n k : 
http://www.formaremedicala.ro/conferinta-
regionala-zilele-medicale-caracalene-editia-
vi/

29. ESPEN Course of Clinical Nutrition and 
Metabolic Care se va desfășura la Bucuresti în 
perioada 01 - 06 nov 2015 organizată de 
Societatea Romana de Nutritie Enterala si 
Parenterala. Link: http://www.rospen.ro/

30. Forum medical Arad se va desfășura la 
Arad în perioada 03 - 04 nov 2015 organizată 
de  SNMF s i  Pharmabus iness .  L ink : 

21. Forum medical Baia Mare se va desfășura 
la Baia Mare în perioada 20 - 21 oct 2015 
organizată de SNMF si Pharmabusiness. 
Link: http://www.formaremedicala.ro/forum-
medical-baia-mare/

22. Abordarea Diagnostica Si Terapeutica 
Moderna A Patologiei Cardiovasculare 
Pediatrice Si Neonatale se va desfășura la 
Timisoara în perioada 22-Oct-15 organizată 
de Societatea Romana de Cardiologie. Link: 
http://www.cardioportal.ro/

23. Workshop Pneumologie se va desfășura 
la Bucovina Lodge - Vama - Suceava în 
perioada 22 - 24 oct 2015 organizată de 
University Hospital Lewisham si Societatea 
R o m a n a  d e  P n e u m o l o g i e .  L i n k : 

http://www.srp.ro/

24. Cardiocoag se va desfășura la Tg. Mures 
în perioada 23-Oct-15 organizată de 
Societatea Romana de Cardiologie. Link: 
http://www.cardioportal.ro/

25. Anatomy In Heart Failure – Modul I - Aorta 
se va desfășura la Iasi în perioada 23-Oct-15 
organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/

26. Seminar Nutritia anti-inflamatoare si 
posibilitatile de modulare ale raspunsului imun 
in bolile alergice si degenerative se va 
desfășura la INS, Bucuresti în perioada 24-
Oct-15 organizată de SCM Events. Link: 
http://www.scmevents.net/
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40. Cursul  de iarna al  Societat i i  de 
Neuroradiologie si Radiologie Interventionala 
se va desfășura la în perioada 27 - 29 nov 
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  d e 
Neuroradiologie si Radiologie Interventionala. 
Link: http://www.neuroradiologie.ro/

41. Conferinta regionala "Medicul de familie - 
Practician si manager" se va desfășura la 
Bucuresti în perioada 10 - 12 dec 2015 
organizată de Asociatia Medicilor de Familie 
Bucuresti (AMF-B) si Mediamed. Link: 
http://snmf.ro/

34. Simpozion National de Nutritie Clinica se 
va desfășura la Poiana Brasov în perioada 07 
- 09 nov 2015 organizată de Societatea 
Romana de Nutritie Enterala si Parenterala. 
Link: www.rospen.ro

35. Afectiuni gastro-intestinale (copil si adult) 
se va desfășura la Bucuresti în perioada 12 
nov 2015 organizată de Asociatia Medicilor de 
F a m i l i e  B u c u r e s t i  ( A M F - B ) .  L i n k : 
http://snmf.ro/

36. Conferinta "Tulburari de miscare" se va 
desfășura la Bucuresti în perioada 13 - 14 nov 
2015 organizată de Houston NPA si 
S o c i e t a t e a  d e  N e u r o l o g i e .  L i n k : 
http://www.neurology.ro/

?Materiale științifice publicate 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 ceea ce privesc materialele 
științifice publicate, astfel:

1. Domnul Balahura Cristian cu tema de 
cercetare  Rolul biliculturilor in managementul 
pacientilor cu colestaza de tip obstructiv 
evaluati prin colangiografie endoscopica 
retrograda (ERCP) , membru al nucleului 
coordonat de doamna BLEOTU Coralia a 
publicat articolul cu titlul  Updates in antibiotic 
therapy of biliary tract infections ,  cu autorii 
Balahura Cristian, Calistru Petre Iacob, 
Constantinescu Gabriel , în revista Revista 

37. Forum medical Brasov se va desfășura la 
Brasov în perioada 17 - 18 nov 2015 
organizată de SNMF si Pharmabusiness. 
Link: http://www.formaremedicala.ro/forum-
medical-brasov/

38. Congresul National de Psiho-Neuro-
Endocrinologie se va desfășura la Craiova în 
perioada 19 - 21 nov 2015 organizată de 
PALOMA TOURS si Societatea Romana de 
Ps iho  Neuro  Endoc r i no log ie .  L ink : 
http://www.rpnes.ro/

39. Actualităţi in Aritmologie (Arca 4) se va 
desfășura la Craiova în perioada 20 nov 2015 
organizată de Societatea Romana de 
Cardiologie. Link: http://www.cardioportal.ro/
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diabetes melitus and chronic hepatitis C ,  cu 
autori i  Dragut Maria Ramona, Emil ia 
Rusu,Raluca Nan, Florin Rusu, Georgiana 
Enache, Larisa Grosu, Horatiu Popescu, 
Mihaela Posea, Irina Grosu, Adrian Costache, 
Corina Homencovschi, Gabriela Radulian, , în 
revista internationalJournal of diabetes in 
developing countries - 7/7/2015

5. Doamna Dima Alina 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 
ARAMĂ Victoria a publicat articolul cu titlul  „ 
Fast screening of biological fluid for cytokines 
and adipokines using stochastic sensing” ,  cu 
autorii Gugoasa LA, Stefan van Staden RI, 
Dima A, Visan CA, Streinu-Cercel A, Biris A, 
Calenic B , în revista Microelectronic 
Engineering - 2015

romana de boli infectioase - 7/10/2015

2. Doamna Dragut Ramona Maria cu tema de 
cercetare  Evaluarea statusului nutritional si al 
riscului cardiovascular la pacientii cu sindrom 
metabolic si hepatita cronica cu virus C , 
membră a nucleului coordonat de doamna 
RUȚĂ Simona-Maria a publicat articolul cu 
titlul  Metabolic Syndrome,Inflammatory 
Markers And Cardiovascular Risk in Patients 
with various degrees Of Glucose Tolerance ,  
cu autorii Dragut Maria Ramona, Emilia 
Rusu,Raluca Nan, Florin Rusu, Georgiana 
Enache, Larisa Grosu, Horatiu Popescu, 
Mihaela Posea, Irina Grosu, Adrian Costache, 
Corina Homencovschi, Gabriela Radulian, , în 
revista Revista societatii de Medicina Interna - 
7/3/2015

6. Domnul Alecu Mihnea cu tema de cercetare  
Polipii si polipozele recto-colonice , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  Difficult 
Colorectal Polyps - Therapeutic Approach ,  cu 
autorii M. Alecu, L Simion, S. lonescu, E. 
Bratucu, N.D. Straja , în revista Chirurgia - Vol. 
110, No. 3, May-June 2015

7. Domnul Balanescu Paul cu tema de 
cercetare  Noi biomarkeri proteomici ai 
expresiei clinice in sclerodermie , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  „Endocan, 
novel potential biomarker for systemic 
sclerosis patients: Results of a pilot study” ,  cu 
autorii Paul Balanescu, Anca Ladaru, Eugenia 
Balanescu, Theodor Voiosu, Cristian Baicus, 
Gheorghe Andrei Dan , în revista Journal of 
Clinical Laboratory Analysis - 1-6 (2015)
117. Domnul Dumitrescu Mihai cu tema de 
cercetare  Utilitatea diagnosticului genetic 
prenatal prin biopsie de trofoblast , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 

3. Domnul Lazar Mihai cu tema de cercetare  
Detectarea si monitorizarea evolutiei 
hepatopatiilor virale cronice prin markeri 
santinela noninvazivi , membru al nucleului 
coordonat de doamna RUȚĂ Simona-Maria a 
publicat articolul cu titlul  Acute Kidney injury 
during anticoagulant treatment ,  cu autorii 
Mihai Lazar, Daniela Adriana Ion , în revista 
Indian journal of Research - vol. 4, 7 Iulie 2015

4. Doamna Dragut Ramona Maria cu tema de 
cercetare  Evaluarea statusului nutritional si 
al riscului cardiovascular la pacientii cu 
sindrom metabolic si hepatita cronica cu virus 
C , membră a nucleului coordonat de doamna 
RUȚĂ Simona-Maria a publicat articolul cu 
titlul  Relationship between cardiovascular 
risk factors and adipokines in patient with 
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de doamna BLEOTU Coralia a publicat 
articolul cu titlul  „INVESTIGATION OF  
CYCLODEXTRIN BASED NANOSPONGES 
COMPLEXES WITH ANGIOTENSIN I 
CONVERTING ENZYME INHIBITORS 
(ENALAPRIL, CAPTOPRIL, CILAZAPRIL)” ,  
cu autorii Andreea Alexandra Olteanu, Corina-
Cristina Aramă, Coralia Bleotu, Dumitru 
Lupuleasa, Crina Maria Monciu , în revista 
FARMACIA - Vol.63, 4 / 2015

11. Domnul Popescu-Valceanu Horatiu-
Cristian cu tema de cercetare  Proteinele BcI-
2 si P53 in adenocarcinoamele colorectale la 
pacientii diabetici versus pacienti non-
diabetici , membru al nucleului coordonat de 
doamna BLEOTU Coralia a publicat articolul 
c u  t i t l u l   „ PA N C R E AT I C  C A N C E R : 
EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS” ,  cu 
au to r i i  Ho ra ţ i u -Cr i s t i an  POPESCU-
VÂLCEANU,  Ra luca  NAN,  Ramona 
DRĂGUŢ,  Emi l ia  RUSU,  Constant in 
I O N E S C U - T Î R G O V I S T E ,  G a b r i e l a 
RADULIAN , în revista Proceedings of the 

Coralia a publicat articolul cu titlul  „Single 
center experience with chorionic villus 
sampling” ,  cu autorii M. Dumitrescu, D. Albu, 
C. Albu, E. Severin , în revista Archives of the 
Balkan Medical Union - Nr.3/2015

8. Domnul Dumitrescu Mihai cu tema de 
cercetare  Utilitatea diagnosticului genetic 
prenatal prin biopsie de trofoblast , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  Treatment 
choices for single adrenal metastasis in lung 
cancer. ,  cu autorii Andrei Cristian Bobocea, 
Mihai Dumitrescu, Ciprian Bolca , în revista 
Archives of the Balkan Medical Union - 
Nr.3/2016

Romanian Academy. Series B, Chemistry, Life 
Sciences and Geosciences - 2015, 17(2)

12. Domnul Popescu-Valceanu Horatiu-
Cristian cu tema de cercetare  Proteinele BcI-
2 si P53 in adenocarcinoamele colorectale la 
pacientii diabetici versus pacienti non-
diabetici , membru al nucleului coordonat de 
doamna BLEOTU Coralia a publicat articolul 
cu titlul  „ STUDY ON THE PREVALENCE OF 
VA R I O U S  F O R M S  O F  C A N C E R  I N 
DIABETIC PATIENTS HOSPITALIZED IN 
THE NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES, 
NUTRITION AND METABOLIC DISEASES 
''PROF. N.C. PAULESCU" ,  cu autorii Horaţiu-
Cristian Popescu-Vâlceanu, Matei Bratu, Dan 
Matei Stancu, Maria Antonescu, Dianna Paula 
Tudor, Raluca Nan, Ramona Maria Drăguţ, 
Emilia Rusu, Mihaela Posea, Gabriela 
Radulian , în revista Romanian Journal of 
Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases 
Rom J Diabetes Nutr Metab - Vol.22 / no.2 / 
2015

9. Doamna Micheu Miruna Mihaela 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 
BLEOTU Coralia a publicat articolul cu titlul  
„A Review of Stem Cell Therapy for The 
Treatment of Heart Failure” ,  cu autorii Lucian 
F. Dorobantu*, Miruna M. Micheu*, Cristian 
Bulescu, Vlad A. Iliescu , în revista Ciéncia e 
Técnica Vitivinícola Journal - voi. 30 no. 7, 
2015

10. Doamna Olteanu Andreea Alexandra cu 
tema de cercetare  Noi sisteme de transport al 
medicamentelor. Nanogeluri si nanospongi cu 
ciclodextrine , membră a nucleului coordonat 
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TEST OF THE PRODUCT PROLENE (POLY 
PROPYLENE ABDOMINAL MESH) ,  cu 
autorii ELENA-VIOLETA RADU0, ION UT 
SIMION COMAN0, OANA-ILONA DAVID0, 
STEFAN BEDEREAG2'. RUXANDRA-D1 
ANA SINESCU3 ' ,  VALENTIN-T ITUS 
GRIGOREAN4' ,  MIHAI  POPESCU5' , 
CRISTIAN LUPASCU6', IOAN-PETRE 
FLORESCU7'. DAN STRAJA8 , în revista 
Romanian Journal of Morphology and 
Embryology - Vol.57 nr.1/2016

16. Doamna Radu Elena Violeta cu tema de 
cercetare  Managementul defectelor parietale 
abdominale complexe , membră a nucleului 
coordonat de domnul LASCĂR Ioan a publicat 
articolul cu titlul  CAUSES OF FAILURE IN 
ABDOMINAL WALL DEFECTS SURGERY ,  
cu autorii Elena-Violeta Radu, Ruxandra 
Diana Sinescu, Oana Ilona David, Ionut 
Simion Coman, Dan Straja, Mihai Popescu, 
Ioan Petre Florescu, Valentin Titus Grigorean , 
în revista Acta Medica Transilvanica - 
VOLUME 20, NO.2, JUNE 2015

13. Doamna Aldea Ioana Madalina cu tema de 
cercetare  Studiul mecanismelor celulare si 
moleculare implicate in raspunsul la actiunea 
unor compusi cu activitate antivirala , membră 
a nucleului coordonat de doamna DIACONU 
Carmen-Cristina a publicat articolul cu titlul  
„ Inf luence of Staphylococcus aureus 
attachment to the herpes simplex virus 
infected cells” ,  cu autorii Coralia Bleotu, 
Mariana Carmen Chifiriuc, Veronica Lazar, 
Roxana Drăguşel, Lilia Matei, Ioana Mădălina 
Aldea, Laura Denisa Dragu, Bogdan lonescu, 
Carmen Cristina Diaconu, Costin Cernescu, 
Carmen Aurelia Mogoantă, Cristian Radu 
Popescu, Bogdan Popescu, Ral , în revista 
Romanian Journal of Morphology and 
Embryology - 2015, 56 (2)

17. Domnul Hostiuc Sorin cu tema de 
cercetare  Caracterizarea morfologica a 
edemului cerebral asociat leziunilor axonale 
difuze , membru al nucleului coordonat de 
domnul PIRICI Nicolae-Daniel a publicat 
articolul cu titlul  A case of variant Creutzfeldt-
Jakob disease ,  cu autorii Mihai CEAUŞU, 
Comel iu  Octav ian CAPATINA,  Sor in 
HOSTIUC, Dan DERMENGIU , în revista 
Romanian Journal of Legal Medicine - Vol. 23 
No.3 september 2015

1 8 .  D o a m n a  M A R I N  A N D R E E A  
GEORGIANA cu  tema de  cerce ta re  
Optimizare cognitiva pentru crestera calitatii 
vietii la persoanele cu si fara afazie post AVC , 
membră a nucleului coordonat de domnul 
PIRICI Nicolae-Daniel a publicat articolul cu 
titlul  „ Technology for Post - Stroke Cognitive 
Rehabil i tat ion” ,   cu autori i  Andreea 
Georgiana Marin, Petre Lucian Seiciu, Alina 
Magdalena Popescu, Adrian Bighea, Mihai 
Berteanu , în revista Journal of Pharma 

14. Domnul Popa Victor Ioan cu tema de 
cercetare  Regenerarea nervilor periferici - 
studiu experimental privind tratamentul 
leziunilor nervului facial la sobolani , membru 
al nucleului coordonat de domnul LASCĂR 
Ioan a publicat articolul cu titlul  „ BIOETHICS 
IN ANIMAL EXPERIMENTATION” ,  cu autorii 
Popa V. I., Lascăr I., Vâlcu M, Ioana Teona 
Sebe, Caraban B., Arina Cristiana Margină , în 
revista Ars Medica Tomitana - Voi. XXI, nr. 4 
2015

15. Doamna Radu Elena Violeta cu tema de 
cercetare  Managementul defectelor parietale 
abdominale complexe , membră a nucleului 
coordonat de domnul LASCĂR Ioan a publicat 
articolul cu titlul  EXPERIMENTAL STUDY 
REGARDING THE BIOCOMPATIBILITY 
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s i g u r a n t e i  t e r a p i e i  a d j u v a n t e  c u 
timostabilizatoare in depresia majora , 
membră a nucleului coordonat de doamna 
ZURAC Sabina-Andrada a publicat articolul 
cu titlul  „Compararea ghidului naţional de 
diagnostic şi tratament al melanomului cu 
ghidurile internaţionale - ce lipseşte?" ,  cu 
autorii Alina Mariana AVRAM Medic Specialist 
Dermato-venerologie, Doctorand .Veromca 
Dinu Medic Rezident Dermato-venerologie , 
Lavinia Clonţia Medic Specialist Dermato-
venerologie , în revista Revista Medicala 
Romana - Vol LXII Nr. 2 An 2015

22. Domnul Checherita Ionel Alexandru cu 
tema de cercetare  Accesul vascular la 
pacientii hemodializati cronic , membru al 
nucleului coordonat de doamna ZURAC 
Sabina-Andrada a publicat articolul cu titlul  
„Enhancing the patency rates for native 
arteriovenous access for dialysis: a classical 
two-step superf icial ization of a deep 
brachiocephalic arteriovenous fistula in a 
normal weight patient - case report” ,  cu 

Medicine and Biological Science - Vol. 4, No. 
2, April 2015

19. Doamna Rusanu Veronica cu tema de 
cercetare  Comorbiditati asociate tulburarilor 
din spectrul schizofreniei dupa minim 10 ani 
de evolutie , membră a nucleului coordonat de 
domnul PIRICI Nicolae-Daniel a publicat 
art icolul cu t i t lul   „Social Cognit ion- 
Implications in Psychotic Disorders” ,  cu 
autorii Veronica Rusanu, Johanna Popescu, 
Roxana M. Stoean, Alina A. Frunza, Brindusa 
E. Focsaneanu, Bogdan E. Patrichi.Mirela 
Manea , în revista Roumanian Journal of 
Psychopharmacology - Volume 15, Issue 2, 
Year 2015

autorii Ionel Alexandru CHECHERIŢĂ, Mazen 
Elfarra, Ileana Peride, Cristiana David, Andrei 
Niculae, Mădălina Găvănescu, Alexandru 
Ciocâlteu, Ruxandra Diana Sinescu, loan 
Lascăr , în revista Medicina Modernă - Vol. 22 
No.3, 2015

? 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 ceea ce privesc prezentările 
făcute la diferite conferințe naționale sau 
internaționale, astfel:

1. Domnul Andrei Mihai, cu tema de cercetare 
Cercetare prospectiva multicentrica privitor la 

20. Doamna Barbu Ecaterina Constanta cu 
t e m a  d e  c e r c e t a r e   M o d i f i c a r i l e 
metabolismului osos si compozitiei corporale 
la pacientii cu boala cronica hepatica de 
etiologie virala , membră a nucleului 
coordonat de doamna RUȚĂ Simona-Maria a 
p u b l i c a t  a r t i c o l u l  c u  t i t l u l  
OSTEODYSTROPHY IN CHRONIC VIRAL 
HEPATITIS C - AN UNDERDIAGNOSED 
PATHOLOGY ,  cu autorii Ecaterina-
Constanţa Barbu, Cnstina-Emilia Chiţu-Tişu, 
Mihai Lazăr, Daniela Adriana Ion, ioana Anca 
Bădărău , în revista Medicina Interna - Nr. 5 / 
noiembrie 2015

21. Doamna Avram Alina Mariana cu tema de 
c e r c e t a r e   I m p o r t a n t a  f a c t o r i l o r 
farmacogenetici in determinarea eficientei si 
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SPECIALISTUL ORL.” ,cu autorii  Mihai 
Dumitru, Adrian Costache, Ion Anghel, Alina 
Georgiana Anghel, Codruţ Sarafoleanu, 
doctorand UMF “Carol Davila” la manifestarea 
științifică 18th National Conference of 
SRUMB, Constanta 25-27 Iunie 2015

4. Domnul Tatu Alin Laurentiu, cu tema de 
cercetare Studiul  corelat i i lor c l in ice, 
dermoscopice, paraclinice si histopatologice 
privind rolul Demodex Folicullorum al Bacillus 
Oleronius si nivelului seric al riboflavin 
fosfatului in etiopatogenia Rozaceei si a 
Dermitei faciale poststeroidiene , membru al 
nucleului coordonat de doamna  ZURAC 
Sabina-Andrada a prezentat materialul 
științific  Steroid Induced Facial Dermatitis-A 
dermoscopic point of view ,cu autorii  Tatu Alin 
Laurentiu, doctorand UMF “Carol Davila” la 
manifestarea științifică 23th World Congres of 
Dermatology, Vancouver,Canada 8-13 iunie 
2015

prevalenta SIBO la aceasta categorie de 
afectiuni , membru al nucleului coordonat de 
doamna  BLEOTU Coralia a prezentat 
materialul științific  „ Prevalence of small 
intestinal bacterial overgrowth in Romanian 
patients with inflammatory bowel diseases.” 
,cu autorii  Mihai Andrei, Tudor Nicolaie, 
Mircea Diculescu, doctorand UMF “Carol 
Davila” la manifestarea științifică The XXXVth 
national congress of gastroenterology, 
hepatology and digestive endoscopy, Iasi, 
Romania 11-13 Iunie 2015

2. Doamna Radu Elena Violeta, cu tema de 
cercetare Managementul defectelor parietale 
abdominale complexe , membră a nucleului 
coordonat de domnul  LASCĂR Ioan a 
prezentat materialul științific  Parastomal 

5. Domnul Tatu Alin Laurentiu, cu tema de 
cercetare Studiul  corelat i i lor c l in ice, 
dermoscopice, paraclinice si histopatologice 
privind rolul Demodex Folicullorum al Bacillus 
Oleronius si nivelului seric al riboflavin 
fosfatului in etiopatogenia Rozaceei si a 
Dermitei faciale poststeroidiene , membru al 
nucleului coordonat de doamna  ZURAC 
Sabina-Andrada a prezentat materialul 
științific  Some correlations between Clinic 
and Dermoscopic features of Steroid Induced 
Facial Dermatitis ,cu autorii  Tatu Alin 
Laurentiu.Clatici Victor Gabriel, doctorand 
UMF “Carol Davila” la manifestarea științifică 
73 Annual Meeting of the American Academy 
of Dermatology, San Francisco,California,20-
24 Martie 2015

6. Doamna Mihaila Daniela Elena, cu tema de 
cercetare Complicatiile biliare ale hidatidozei 
hepatice - Dignostic si Tratament , membră a 
nucleului coordonat de doamna  ARAMĂ 
Victoria a prezentat materialul științific  „ 
TIPURI DE INTERVENŢII SI COMPLICAŢII 

Hernia in Neoplasic Patients - the Limit 
Between Aesthetics and Possible fatal 
Complications - Case-Report ,cu autorii  
Elena Violeta Radu, I.S.Coman, O.David, 
A .R .S to ian ,  D .R .S inescu ,  E .P lesa , 
.T.Grigorean, doctorand UMF “Carol Davila” 
la manifestarea științifică The World Journal of 
Hernia and Abdominal Wall Surgery, Milano, 
Italia 25-29 aprilie 2015

3. Domnul Dumitru Mihai, 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  ZURAC Sabina-Andrada a 
prezentat materialul științific  „ECOGRAFIA 
LARINGIANA EFECTUATA DE CATRE 
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?Prezentare revistă BDI din domeniul 
medical

entru o mai bună cunoaștere a 

Previstelor românești indexate BDI, 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 

Journal of Medicine and Life este o revista 
care isi propune sa evidentieze in primul rand 
interrelatia intre actul medical si calitatea vietii, 
prin promovarea unei conceptelor noi ale 

POSTOPERATORII IN CURA CHISTULUI 
HIDATIC HEPATIC - STUDIU PE 3 ANI" ,cu 
autorii  Mihaila Daniela Elena, Poteca Teodor 
Dan, doctorand UMF “Carol Davila” la 
manifestarea științifică Al 9-lea Congres anual 
al Asociaţiei Medicale Romane, Academia 
Romana, Bucureşti 16-18 aprilie 2015

?Module de formare

n luna septembrie 2015, vor fi organizate 

Îmodulele de formare aferente activităţii 
D5.Realizarea de sesiuni/module de 

pregătire a doctoranzilor şi cercetătorilor 
postdoctoral i ,  în vederea opt imizăr i i 

medicinii moderne. Desi isi doreste sa 
i n c u r e z e  p r e f e r e n t i a l  c e r c e t a r e a 
fundamentala in domeniile biochimiei, 
biofizicii, anatomiei moderne si biologiei 
moleculare si celulare, revista publica 
deopotriva articole referitoare la modalitatile 
moderne de supraveghere si diagnostic al 
maladi i lor  precum despre intervent i i 
terapeutice novative.

Revista are un spatiu dedicat, in fiecare 
numar, publicari i  rezultatelor t ineri lor 
cercetatori, unde acestia pot sa isi valorizeze 
studiile efectuate. Totodata, in sectiunea 
dedicata referatelor generale se pot gasi date 
la zi privind toate ariile medicale si terapeutice. 
O particularitate a acestei reviste este si 
aceea ca a publicat multe articole care descriu 
utilitatea aplicarii informaticii in practica 
medicala. http://www.medandlife.ro/

procesului de cercetare derulat de către 
aceştia, în domenii le: managementul 
cercetării, statistică medicală, redactare de 
articole şi material ştiinţific, precum şi alte 
domenii de interes.

Conform opţiunilor exprimate de participanții 
la proiect, modulele organizate în cadrul 
proiectului  vor aborda următoarele teme:

- Discriminare și egalitate de șanse - modul 
susţinut de doamna prof. univ. dr. Mihaela 
Miroiu;
 
Alb și negru în cercetarea clinică: cum să 
nu irosim cercetarea clinică - modul 
susţinut de domnul prof. univ. dr. Andrei 
Gheorghe Dan;
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niversitatea Transilvania din Brasov 

Udispune de două centre de cercetare: 
Centrul de cercetare fundamentala si 

strategii preventive in medicina și Centrul de 
cercetare in medicina aplicata si strategii 
interventionale in practica medicala. Primul 
centru iși propune să dezvolte metode și 
tehnologii pentru monitorizarea continuă a 
parametrilor integrativi ai sistemului biologic 
uman și ai mecanismelor adaptative  ale 
corpului uman la dinamica factorilor de mediu 
și psihosociali și să dezvolte domeniul de 
cunoștere al profilaxiei pentru a asigura cadrul 
necesar reducerii costurilor de sănătate, 
îmbunătățirea calității vieții și a performanței 
umane. 

Echipele de cercetători din universitate 
participă la mai multe proiecte de cercetare 
naționale și internaționale: Telemonitoring and 
Telediagnostic for Life Sciences 12-EIP-RO 
BRASOV01 - BIS, Developing a network for 
monitoring the impact of environmental and 
nutritional factors on fertility and neonatal 

?Prezentare acorduri de parteneriat -  
oportuntăți pentru finalizarea temelor de 

cercetare

entru implemetarea pro iectu lu i 

PCercetarea doctorală și postdoctorală 
prioritate a învățământului superior 

românesc (Doc-Postdoc) ID POSDRU/ 
159/1.5/S/137390, partenerii proiectului, 
Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol 
Davila", Universitatea Politehnica Bucuresti și 
Universitatea de Medicina și Farmacie Tărgu 
Mureș au incheiat acorduri de parteneriat cu 
mai multe unități medicale de învățământ și 
cercetare. 

Aceste parteneriate au ca scop sprijinirea 
cercetătorilor din grupul țintă al proiectului, 

heal th,  Educat ion in separat ion and 
identification of organic xenobiotics in 
environmental samples and food product  - 
CII-PL-0004-07-1112 și Classic and Modern 
Methods for Molecular Diagnostics in Human 
Pathology.

n ivers i ta tea  de  Med ic ina  s i 

UFarmacie din Craiova a beneficiat o 
investitie de peste 1 milion de euro in 

baza materială destinată cercetării până în 
prezent, iar acum este in derulare un proces și 
mai amplu de extindere a acestei baze, 
incluzând un PET-CT și un ciclotron, pe lângă 
alte mijloace de investigație performante. 
Domeniile majore pe care se axează 
cercetarea în aceasată universitate sunt 
reprezentate de studiul biologiei cancerului, 
ana l i za  h is to log ică ,  c i togenet i că  ș i 
moleculară, laser endomicroscopia și 
tomografia de coerență optică.
In aceasta universitate se desfășoară în 
prezent peste 100 de proiecte științifice și 
educaționale care au condus la publicarea a 

prin crearea de opțiuni de mobilitate și 
perfecționare profesională. În contextul 
finalizării temelor de cercetare alese, 
cercetătorii pot efectua stagii pratice în 
instituțiile partenere, având acces la baza 
tehnică materială și la expertiza echipelor de 
cercetători din grupurile de cercetare ale 
partenerilor, precum și la familiarizarea cu 
domeniile de interes și a progresului științific 
realizat de aceste colective. Pe baza 
interacțiunii cu aceste colective de lucru, 
membrii grupului țintă pot să participe la o 
abordare pluridisciplinară și interdisciplinară, 
integrată a temelor lor de cercetare într-un 
context știintific de colaborare extinsă.
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disponibile module de e-learning adresate 
studenților în domeniul medical, care 
facil i tează dezvoltarea competențelor 
teoretice și aplicative de cercetare. 

Societatea de Boli Infectioase și HIV/SIDA 
organizează congrese,  confer ințe ș i 
simpozioane, dezvoltă proiecte de cercetare 
in domeniul bolilor infectioase.

Tot în cadrul aceluiași institut este găzduită 
Academia Europeana HIV/SIDA, academie ce 
a fost inițiată de o rețea de experți din peste 15 
țari din Europa Centrală și de Est ca spațiu de 
colaborare în cunoasterii, diagnosticului si 
tratamentului acestei maladii.

entexpo Group este o firmă în care, 

Dcercetătorii doctorali și post doctorali în 
domeniul stomatologiei pot lua 

cunoștiință  cu o dotare tehnică de înaltă 
calitate precum și cu o echipă de medici care 
aplică tratamente inovatoare. Prin vizite de 

107 articole ISI in 2008. De exemplu, 
granturile UFSCDI de care universitatea 
beneficiază în 2015 se inscriu în următoarele 
arii tematice: Tratament bimodal in accidentul 
vascular cerebral ischemic si imagistica 
cerebrala microscopica de inalta definitie la 
sca ra  de  o rgan ,  S tud iu l  me tode lo r 
endoscopice minim invazive pentru evaluarea 
IMagistică a neoANGiogenezei în cancerele 
gastro-intestinale, Impactul fagocitozei 
microgliale a neuronilor viabili asupra 
eficientei terapiei cu celule stem in AVC.

Universitatea publică "Current Health 
Sciences Journal", o revistă ce publică articole 
originale și referate generale din domeniul 
științelor bio-medicale.

lucru, stagii, schimb de experiențe ce pot 
conduce la găsirea de soluții de aplicare a 
rezultatelor cercetărilor lor, membrii grupului 
țintă pot beneficia de un cadru de discuții 
interdisciplinare care să confere o dimensiune 
practică, directă a studiilor întreprinse.

Prin semnarea acestui parteneriat, SC 
Dentexpo Group SRL își reafirmă interesul 
pentru aplicare de soluții tehnice novatoare și 
pentru susținerea cercetării știintifice aplicate 
în domeniul stomatologiei.

nstitutul National de Boli Infectiose 

I"prof. dr. Matei Bals" reprezintă un institut 
de referință în cercetarea medicală 

românească. Este instituția care găzduiește 
portalul Bazei Naționale de date de Cercetare 
(BNC) ce se adresează tuturor persoanelor 
interesate de domeniul cercetării medicale ce  
urmarește stocarea contribuțiilor științifice 
produse la nivelul învățământului universitar 
de masterat, a rezultatelor obținute de 
membrii Academiei de Studii Avansate și 
Cercetare (ASAC) din proiectele derulate şi 
finanțate din fonduri publice, a informațiilor de 
cercetare furnizate de parteneri socio-
economici relevanți. BNC oferă utilizatorilor 
funcții de navigare multicriteriale, de verificare 
a plagiatului, de publicare și protejare a 
drepturilor de autor. În cadrul BNC sunt 
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7. Current Diagnosis & Treatment in 
Rheumatology ,  Third Edition ,  John 
Imboden, David Hellman, John Stone - 
M c G r a w - H i l l  E d u c a t i o n ,  I S B N 
9780071638050;

8. Roitt’s Essential Immunology, 12th ed, 
PJ Delves, SJ Martin, DR Burton and IM Roitt - 
Wiley-Blackwell, ISBN   978-1405196833;
  
9. Virus-Host Interactions, Methods in 
Molecular Biology, Vol. 1064, Susane 
M.Bailer, Diana Lieber - Springer, ISBN 978-1-
62703-600-9;

10. RNA Interference. Series: Methods in 
Molecular Biology, Vol. 1218, Sioud Mouldy - 
Humana Press, ISBN 978-1-4939-1538-5;

11. Cancer Genomics and Proteomics. 
Series: Methods in Molecular Biology, Vol. 
1176, Wayapeyee Narendra - Humana Press, 
ISBN 978-1-4939-0992-6;

? Cărți de specialitate achiziționate

Având în vedere temele de cercetare ale 
membrilor grupului țintă, rezultatele obținute 
din aplicarea chestionarelor, precum și 
sugestiile coordonatorilor de nuclee, în cadrul 
proiectului au fost achiziționate următoarele 
cărți de specialitate:

1. Cellular and Molecular Immunology, 8th 
edition ,  Abul K. Abbas, Andrew H.H. 
Lichtmann, Shiv Pillai - Saunders, ISBN  
978-0323222754;
 
2. Pathophysiology, 5th edition, Lee Ellen 

 
12. Viral Hepatitis, 4 edition, Howard C. 
Thomas, Anna S. F. Lok, Stephen A. Locarnini, 
Arie J. Zuckerman - Wiley-Blackwell, ISBN 
978-0470672952;
 
13. Mandell, Douglas, and Bennett's 
Principles and Practice of Infectious 
Diseases 8th edition, John E. Bennett, 
Raphael Dolin, Martin J. Blaser - Saunders, 
ISBN 978-1455748013;

14. Cytomegalovirus Infections: Risk 
Factors, Causes & Management, Irmeli 
Lautenschlager; - Nova Science Publishers 
ISBN  978-1619422216;
 
15. Brenner and Rector's The Kidney, 9th 
edition, Maarten W. Taal, Glenn M. Chertow, 
Philip A. Marsden,  Karl Skorecki, Alan S.L. 
Yu, Barry M. Brenner - Saunders, ISBN 978-
1416061939;
 
16. Case Files Internal Medicine, Fourth 

Copstead, Jaqueline Banasyk - Elsevier, 
ISBN 9781455726509;
 
3. Gould's Pathophysiology for the Health 
Professions, Karin F. Van Meter, Robert J. 
Hubert - Saunders, ISBN 978-1455754113;
 
4. Atlas of Musculoskeletal Ultrasound, 
P.K.Srivastava - Jaypee Brothers, Medical 
Publishers, ISBN 9789351525196;

5. Atlas of capillaroscopy in rheumatic 
diseases, M.Cutolo - Elsevier, ISBN 
9788821433917;
6. Robbins & Cotran - Pathologic bases of 
Disease, 9th edition (2014), Owen, Punt,   
 Vinay Kumar, Abdul K Abbas, Jon C Aster - 
Saunders, ISBN 978-1455726134; 
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24. A manual of laboratory and diagnostic 
tests, ninth edition (2014), Marshall B. 
Dunning, Frances Fischbach - Lippincott 
Williams & Wilkins India ASIN: B00LXIW88U
 
25. Apoptosis and Cancer, Methods in 
Molecular Biology, Vol. 1219, Gil Mor, 
Ayesha Alvero - Humana Press, ISBN 978-
1493916603
 
26. Cytokine Bioassays, Methods in 
Molecular Biology, Vol. 1172, Ivana 
Vancurova  - Humana Press, ISBN 978-
1493909278;

27 .   High-Dimensional Single Cell 
Analysis, Harris G. Fienberg, Garry P.Nolan - 
Humana Press, ISBN 978-3642548260;

28. Science In Medicine: The JCI Textbook 
Of Molecular Medicine, American Society of 
Clinical Investigation - Jones & Bartlett 
Learning, ISBN 978-0763750831;

Edition (LANGE Case Files) Paperback – 
December 4, 2012, Eugene Toy, John Patlan
-  M c G r a w - H i l l  M e d i c a l ,  I S B N  9 7 8 -
0071761727;
 
17. Stranford - Kuby Immunology 7th 
edition (2013), Judith A. Owen, Jenni Punt, 
Sharon A. Stranford - W. H. Freeman, ISBN  
 978-1464119910;
 
18. 250 Cases in Clinical Medicine, 4e,
Ragavendra R Baliga - Saunders, ISBN 
 978-0702033865;
 
19. Medical Genetics, Lynn Jorde,  John 
Carey, Michael Bamshad -  Mosby, ISBN  
 978-0323053730;
 

 
29. Principles and Practice of Pediatric 
sleep medicine, Stephen H. Sheldon, Meir H. 
Kryger, R. Ferber, D.Gozal - Saunders, ISBN
978-1455703180;

30. ERS Handbook of respiratory sleep 
medicine, W. de Backer, A. K. Simmonds - 
 European Respiratory Society, ISBN 978-
1849840231;
 
31. Diagnosis and Management of Adult 
Congenital Heart Disease, 2nd Edition, M. 
A.Gatzoulis, G.D Webb, E.F. Daubeney  - 
Churchill Livingstone, ISBN 978-0-7020-
34268;
 
32 .  Manual of Hypertension of the 
European Society of Hypertension, 
Second Edition, Giuseppe Mancia , Guido 
Grassi , Josep Redon - CRC Press, ISBN 
9781841849973;
 
33. Nutritional Foundations and Clinical 

20. Thompson & Thompson Genetics in 
Medicine, Robert Nussbaum, Roderick 
McInnes, Huntington Willard - Elsevier, ISBN   
978-1437706963;
 
21. Handbook of obesity, 4 edition, George 
A. Bray, Claude Bouchard - CRC Press, ISBN   
978-1841849812;
 
22. Adipose Tissue and Adipokines in 
Health and Disease (Nutrition and Health) 
2nd ed, Giamila Fantuzzi - Humana Press, 
ISBN 978-1627037693

2 3 .  N u t r i t i o n  T h e r a p y  a n d 
Pathophysiology, 3rd edition, Marcia 
Nelms, Kathryn Sucher, - Cengage Learning, 
ISBN 978-1305111967;
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41. The Stroke and Aphasia Handbook, 
Sussie Parr - Connect Press, ISBN 978-
0953604210;
 
42. Essentials of Psychosomatic Medicine 
James L Levenson - Amer Psychiatric Pub, 
ISBN 978-1585622467;
 
43. Handbook of Methods in Nonverbal 
Behavior Research, Scherer Klaus, Ekman 
Paul - Cambridge University Press, ISBN 978-
0521280723

44.  Trauma, Kenneth Mattox Ernest Moore 
David Feliciano - McGraw-Hill Professional, 
ISBN 978-0071663519
 
45. Principles of Virology (2 Volume Set)  
Third Edition, Jane Flint, Lynn W. Enquist, 
Vincent R. Racaniello, Anna Marie Skalka - 
ASM Press, ISBN 9781555814434;
 
46.  Fields Virology -2 Volume Set , 2013, 

Applications: A Nursing Approach, 5th 
edition, Michele Grodner - Mosby, ISBN 978-
0323074568;
 
34. Plastic Surgery, Neligan Peter - 
Saunders, ISBN 978-1-4377-1733-4;

35. Cognitive Rehabilitation Manual - 
T r a n s l a t i n g  E v i d e n c e - B a s e d 
Recommendations into Practice, Edmund 
C. Haskins, Lance E. Trexler, Amy Shapiro-
Rosenbaum, Krist in Dams-O'Connor, 
Rebecca Eberle, Keith Cicerone, Donna 
Langenbahn -  ACRM Publishing ISBN 978-
0615538877;
 
36. Atlas of head and neck surgery, Chris de 
Souza  - Jaypee Brothers Medical Pub, ISBN  

David M. Knipe, Peter Howley - LWW, ISBN  
978-1451105636;
 
4 7 .  H I V / A I D S  M e d i c i n e ,  M e d i c a l 
Management of AIDS, Paul Volberding - 
Elsevier, ISBN 978-1-4557-0695-2

48. Comprehensive Electrocardiology, 
Volume 1- Second Edi t ion ,  Peter W 
Macfarlane, Adriaan Van Oosterom, Olle 
Pahlm, Paul Kliegfield, Michael Janse, John 
Camm - Springer, ISBN 978-1-84882-045-6;

Cărti le pot f i  consultate la sediul de 
implementare al proiectului: Institutul Național 
de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș", 
Academia Europeană HIV/SIDA și de Boli 
Infecțioase, etaj 3, Str. Dr. Calistrat Grozovici 
nr. 1, Sector 2, Bucureşti.

978-9351520740; 
 
37. Neuroviral Infections: RNA Viruses and 
Retroviruses, Singh, Sunit K.; Ruzek, Daniel 
- Crc Pr I Llc, ISBN 978-1466567207;

38. Vaccinology: An Essential Guide, 
Gregg Milligan, Alan Barrett - Wiley-Blackwell 
ISBN 978-0470656167;
 
39. Neuromuscular disorders in clinical 
practice – katirji, bashar, kaminski , 2014
Bashar Katirji, Henry J. Kaminski, Robert 
L.Ruff - Springer, ISBN 978-1461465669
40. Treatment Resource Manual for 
Speech Language Pathology, Froma P. 
Roth, Colleen K. Worthington - Cengage 
Learning, ISBN 978-1439055717;
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imagistica post-mortem a compozitei placilor 
ateromatoase coronar iene,  pentru a 
determina cu acuratete cauza decesului in 
cazurile de patologie cardiaca” ,  membru al 
nucleului coordonat de domnul dr. Pirici 
Nicolae-Daniel, a accesat programul de 
m o b i l i t ă ț i  d i n  c a d r u l  p r o i e c t u l u i 
POSDRU/159/1.5/S/137390  și a efectuat un 
stagiu de mobilitate în cadrul Università degli 
Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale – Foggia,Italia in 
p e r i o a d a  A p r i l i e - I u l i e  2 0 1 5 
(http://www.medicina.unifg.it/it )

Activitatea de cercetare din cadrul stagiului de 
mobilitate a fost coordonata de catre Prof. 
Guglielmi Giuseppe si au fost legate de 
domeniul Forensic Radiology, atat in analiza 
post-mortem, cat si in-vivo.Principalul scop a 
fost de obtinere a know-how-lui in tehnica 
„ M u l t i - p h a s e  P o s t - M o r t e m  C T -
Angiography”(MPMCTA).Au fost realizate 
baze de date anonimizate ale unor cazuri 
evaluate in perioada 2012-2014 ce au 

? Stagii de cercetare doctoranzi

r.Ciotu Ionut Cosmin, doctorand cu 

Dt e m a  d e  c e r c e t a r e  ‚ ” S t u d i u 
experimental privind combinati i 

medicamentoase fixe utile in tratamentul 
durerii neuropate” ,  membru al nucleului 
coordonat de doamna dr.Diaconu Carmen 
Cristina, a accesat programul de mobilități din 
c a d r u l  p r o i e c t u l u i 
POSDRU/159/1.5/S/137390  și a efectuat un 
stagiu de mobilitate în cadrul Institutului de 
Fiziologie si Patologie din Erlangen, 
Germania in perioada Aprilie-Iulie 2015 
(http://www.physiologie1.uni-erlangen.de/en )

beneficiat de pmCT si/sau MPMCTA.Toti 
subiectii inclusi in bazele de date au fost 
supusi examinarilor imagistice anterior 
autopsiei sau in unele cazuri doar urmate de 
examinari externe.

r.Barbu  Eca te r ina  Cons tan ta , 

Ddoctorand cu tema de cercetare ‚” 
Modificarile metabolismului osos si 

compozitiei corporale la pacientii cu boala 
cronica hepatica de etiologie virala”, membra 
a nucleului coordonat de doamna dr.Ruta 
Simona Maria, a accesat programul de 
m o b i l i t ă ț i  d i n  c a d r u l  p r o i e c t u l u i 
POSDRU/159/1.5/S/137390  și a efectuat un 
stagiu de mobilitate în cadrul Spitalului 
General Universitare „Gregorio Maranon” 
Madrid, Spania, in perioada Iunie-Iulie 2015 ( 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagenam
e=HospitalGregorioMaranon/Page/HGMA_h
ome )

Pen t ru  a  pu tea  demara  ac t i v i t a t i l e 
experimentale si de cercetare de sub 
conducerea Prof.Dr.med.Michael Fischer, 
Dr.Ciotu Ionut Cosmin a fost instruit in tehnica 
imagisticii de calciu ratiometrica pentru 
analiza in vitro a fluxurilor de calciu la nivel 
celular, reflectand raspunsul respectivelor 
celule la diversi stimuli chimici. Tehnica 
imagisticii de calciu implica utilizarea 
indicatorilor de calciu, molecule fluorescente 
care raspund la complexarea in mediu 
intracelular cu ionii de calciu prin modificari 
ale fluorescentei lor.

r. Minoiu Aurelian Costin, doctorand cu 

Dtema de cercetare ‚”Validarea unui 
p r o t o c o l  p e n t r u  i n v e s t i g a r e a 
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Activitatea de cercetare in cadrul stagiului de 
mobil i tate academica a avut loc sub 
indrumarea doamnei doctor Esperanza 
Naredo Sanchez,  Depar tamentu l  de 
Reumatologie, Laboratorul de Imagistica a 
aparatului locomotor, de la Spitalul General 
Universitar "Gregorio Maranon", Madrid, 
Spania. Activitatea practica desfăşurata se 
refera la investigarea imagistica a patologiei 
aparatulu i  locomotor pr in tehnic i  de 
examinare specifice, evaluarea patologiei 
osteoarticulare (inclusiv a osteoporozei) si 
discutarea aspectelor clinice, a mecanismelor 
fiziopatologice si a opţiunilor terapeutice 
tinand cont de particularitatea fiecărui caz, 
apl icarea diferi telor scoruri  specif ice 
afecţiunilor reumatologice, participarea la 
şedinţe b isaptamanale de pato log ie 

reumatologica si corelaţii clinico-patologice, 
identificarea unor metode si tehnici de 
cercetare, in special cercetare clinica si 
analiza datelor.
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Adresa sediului de implementare: 
Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”, 

Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecţioase, 
Str. Dr. Grozovici, Nr. 1, Sector 2, Bucureşti. 

Tel.: (004) 021 318 61 13 
Fax: (004) 021 310 96 50

E-mail: estudii@yahoo.com
Adresă web: www.doc-postdoc.umf.ro
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