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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 pentru grupul țintă

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

2. 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/

3. 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

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

5. 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/

6. Abordarea Diagnostica Si Terapeutica 
Moderna A Patologiei Cardiovasculare 
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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/

13. 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/

14. Forum medical Arad se va desfășura la 
Arad în perioada 03 - 04 nov 2015 organizată 
de SNMF s i  Pharmabus iness.  L ink : 
http:/ /www.formaremedicala.ro/forum-
medical-arad-2/

15. 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-

Pediatrice Si Neonatale se va desfășura la 
Timisoara în perioada 22-Oct-15 organizată 
de Societatea Romana de Cardiologie. Link: 
http://www.cardioportal.ro/

7. Workshop Pneumologie se va desfășura la 
Bucovina Lodge - Vama - Suceava în perioada 
22 - 24 oct 2015 organizată de University 
Hospital Lewisham si Societatea Romana de 
Pneumologie. Link: http://www.srp.ro/

8. Cardiocoag se va desfășura la Tg. Mures în 
perioada 23-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/

9. Anatomy In Heart Failure – Modul I - Aorta 
se va desfășura la Iasi în perioada 23-Oct-15 

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/

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 

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

10. 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/

11. 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/

12. Conferinta regionala – “Zilele Medicale 
Caracalene” editia VI se va desfășura la Olt în 
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vascular cerebral , membră a nucleului 
coordonat de domnul PIRICI Nicolae-Daniel a 
publicat articolul cu titlul  "Repetitive 
Peripheral Magnetic Stimulation in Stroke 
Rehabilitation" ,  cu autorii Lavinia Grozoiu, 
Savulescu Simona, Stefan Hesse, Adrian 
Bighea si Mihai Berteanu , în revista 
International Journal of Social Science and 
Humanity - Vol VI, No 8, August 2016

2. Doamna MARIN ANDREEA  GEORGIANA 
cu tema de cercetare  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  "Towards a Model of 
Rehabilitation technology Acceptance and 
Usability" ,  cu autorii Mohamad Hatami 
Kaleshtari, Ileana Ciobanu, Petre Lucian 
Seiciu, Andreea Georgiana Marin si Mihai 
Bertreanu , în revista International Journal of 
Social Science and Humanity - Vol VI, No 8, 
August 2016

Bucuresti în perioada 10 - 12 dec 2015 
organizată de Asociatia Medicilor de Familie 
Bucuresti (AMF-B) si Mediamed. Link: 
http://snmf.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. Doamna GROZOIU LAVINIA cu tema de 
c e r c e t a r e   S t i m u l a r e a  m a g n e t i c a 
transcraniana repetitiva o metoda noua care 
poate imbunatati reabilitarea dupa un accident 

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/

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  Neu ro  Endoc r i no log ie .  L i nk : 
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/

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 tă  d e  S o c i e ta te 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 

pag. 3

UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„CAROL DAVILA” DIN
BUCUREȘTI

OIPOSDRU 

http://snmf.ro/
http://snmf.ro/
http://www.neurology.ro/
http://www.formaremedicala.ro/forum-medical-brasov/
http://www.formaremedicala.ro/forum-medical-brasov/
http://www.rpnes.ro/
http://www.cardioportal.ro/
http://www.neuroradiologie.ro/


Inflammatory Bowel Diseases and Air 
Pollution " ,  cu autorii Al. C. Moldoveanu, Anca 
Măria Moldoveanu, M. Diculescu , în revista 
Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de 
Medici şi Naturalişti din laşi - România - Voi. 
119, No. 3/2015

6. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  Latest 
progress of research on abdominal injuries ,  
cu autorii I.Negoi, S.Paun, B.Stoica, I.Tanase, 
M.Vartic, R.I.Negoi, S.Hostiuc, M.Beuran , în 
revista Journal of Acute Disease - Issue 1, 
2016

7. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 

3. Doamna Popescu Ramona Ştefania cu 
tema de cercetare  Infectii intercurente si 
oportuniste la pacientii sub tratament cu 
agenti biologici , membră a nucleului 
coordonat de doamna ARAMĂ Victoria a 
publicat articolul cu tit lul  Treatment 
challenges in Enterococcus faecium sespis 
and Clostridium difficile diarrhea in a patient 
with B-Cell non-Hodgkin Lymphoma - case 
report ,  cu autorii Ramona Stefania Popescu, 
Adina Mie, Rodica Bacruban, Cătălin 
Apostolescu, Adrian Streinu-Cercel , în revista 
Revista Română de Boli Infecţioase - Nr. 4 / 
2015

4. Domnul Andrei Mihai cu tema de cercetare  
Cercetare prospectiva multicentrica privitor la 
prevalenta SIBO la aceasta categorie de 

Coralia a publicat articolul cu titlul  Most small 
bowel cancers are revealed by a complication 
, cu autorii I.Negoi, S.Paun, B.Stoica, 
I.Tanase,  R.I.Negoi, S.Hostiuc, M.Beuran , în 
revista Einstein (Sao Paolo) - Iulie 2015

8. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  The 
epithelial to mesenchymal transition in 
pancreatic cancer: A systematic review ,  cu 
autorii M.Beuran, I.Negoi, S.Paun, Adriana 
Daniela Ion, Coralia Bleotu, R.I.Negoi, 
S.Hostiuc , în revista Pancreatology - 2015 (1-
9 )

9. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 

afectiuni , membru al nucleului coordonat de 
doamna BLEOTU Coralia a publicat articolul 
cu titlul  „Intestinal Microbiome, Small 
In test ina l  Bacter ia l  Overgrowth and 
Inflammatory Bowel Diseases - What are the 
Connections?” ,  cu autorii M. ANDREI, T. 
N ICOLAIE ,  ADRIANA STOICESCU, 
ADRIANA TEIUŞANU, Ş. GOLOGAN, M. 
DICULESCU , în revista Current Health 
Sciences Journal - Vol. 41 No.3 2015 July - 
September

5. Domnul Moldoveanu Alexandru Constantin 
cu tema de cercetare  Determinarea unor 
factori predictivi pentru evolutia severa a 
bolilor inflamatorii intestinale , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  „ 
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12. Doamna Onuţ Roxana cu tema de 
cercetare  Metode ecocardiografice moderne 
in diagnosticul durerii toracice acute , membră 
a nucleului coordonat de doamna ARAMĂ 
Victoria a publicat articolul cu titlul  „The 
additive value of 2D longitudinal strain during 
stress echocardiography in coronary artery 
disease detection in low risk acute coronary 
syndrome - a pilot study. Valoarea cuantificării 
străinului longitudinal bidimensional în timpul 
ecocardiografiei ,  cu autorii Roxana Onut1, 
Sebastian Onciul12, Cristina Marinescu1, 
Diana Zamfir', Maria Dorobanfu12 , în revista 
Modern Medicine, The journal of Bucharest 
College of Physicians and Romanian 
Academy of Medical Science - 2015, vol 22, nr 
3

13. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  Massive 

Coralia a publicat articolul cu titlul  FREE 
P E R I T O N E A L  F L U I D  I N  T R A U M A 
PATIENTS: THE PARADIGM SHIFT ,  cu 
autorii I. Negoi, S. Păun, S. Hostiucu, B. 
Stoica, I Tănase, M. Beuran , în revista Journal 
of Surgical Sciences - Vol.2 No.1 January-
March 2015

10. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  Quality 
management in general surgery: A review of 
the literature ,  cu autorii M.Beuran, I.Negoi, 
S.Paun, M.Vartic, B.Stoica, I.Tanase, 
R.I.Negoi, S.Hostiuc , în revista Journal of 

lower gastrointestinal bleeding after low 
anterior resection for middle rectal cancer - 
case report ,  cu autorii M.Beuran, I.Negoi, 
S.Paun, V.Negoita, B.Stoica, I.Tanase, 
M.Vartic, R.I.Negoi, S.Hostiuc , în revista 
Journal of Acute Disease - Ianuarie 2015

14. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  Mortality 
a f t e r  a c u t e  t r a u m a :  P r o g r e s s i v e 
decreasingtather than a trimodal distribution ,  
cu autorii I.Negoi, S.Paun, S.Hostiuc, 
B . S t o i c a ,  I . Ta n a s e ,  R . I . N e g o i , 
G.Constantinescu, M.Beuran, , în revista 
Journal of Acute Disease - 2015, 4(3)

15. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 

Acute Disease - Ianuarie 2015

11. 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 publicat 
ar t icolu l  cu t i t lu l   „CORRELATIONS 
B E T W E E N  M O R P H O L O G Y  A N D 
ULTRASOUND EXAM IN CASES WITH 
NASAL AND PARANASAL SINUSES 
PATHOLOGY” ,  cu autorii Mihai Dumitru, 
Daniel Tweedie, Ion Anghel, Romica Cergan, 
Codruţ Sarafoleanu, Adrian Costache , în 
revista Romanian Journal of Rhinology - 
Volume 5, No. 19, July - September 2015
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18. Domnul Tanase Ioan Corneliu cu tema de 
cercetare  Managementul diagnostic si 
terapeutic al diverticulitei colonice complicate , 
membru al nucleului coordonat de doamna 
BLEOTU Coralia a publicat articolul cu titlul  
The role of imagistic investigations in 
diagnosing acute complicated diverticulitis ,  
cu autorii Sorin Paun, Ioan Tanase, Ionut 
Negoi, Bogdan Stoica, Mircea Beuran , în 
revista Journal of Surgical Sciences - Vol.2 
No.3 July-September 2015

19. Domnul Tanase Ioan Corneliu cu tema de 
cercetare  Managementul diagnostic si 
terapeutic al diverticulitei colonice complicate , 
membru al nucleului coordonat de doamna 
BLEOTU Coralia a publicat articolul cu titlul  
Epidemiology of the diverticular disease 
systematic review of the literature ,  cu autorii 
Sorin Paun, Ioan Tanase, Ionut Negoi, Bogdan 
Stoica, B. Gaspar, Mircea Beuran , în revista 
Revista Chirurgia - Vol.110, No.1, January-
February 2015

nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Cora l ia  a  publ icat  ar t ico lu l  cu t i t lu l  
Laparoscopy represents gold standard for 
acute cholecystitis even in elderly patients ,  
cu autorii I.Negoi, I.Tanase, B.Stoica, S.Paun, 
S.Hostiuc, R.I.Negoi, M.Beuran , în revista 
Journal of Surgical Sciences - Vol.2 No.2 April-
June 2015

16. Domnul Negoi Ionut cu tema de cercetare  
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna BLEOTU 
Coralia a publicat articolul cu titlul  Peritoneal 
a d h e s i o n s  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  a 
contraindication for minimally invasive 
approach in gynecological emergencies ,  cu 

20. Doamna Nacea Doina Iulia cu tema de 
cercetare  Evaluarea si perspectiva in 
tratamentul sindactiliei la copil , membră a 
nucleului coordonat de domnul LASCĂR Ioan 
a publicat articolul cu titlul  Long-terme 
Evaluation of Primary Syndactyly Treatment in 
Children, Using a Flatt Modified Tehnique ,  cu 
autorii Doina-Iulia Nacea, Dan Mircea 
Enescu, Simona Ioana Stoicescu, Raluca 
Teodora Tatar , în revista Modern Medicine - 
2015, Vol 22, nr 2

21. Doamna Nacea Doina Iulia cu tema de 
cercetare  Evaluarea si perspectiva in 
tratamentul sindactiliei la copil , membră a 
nucleului coordonat de domnul LASCĂR Ioan 
a publicat articolul cu titlul  Particularities and 
Surgical Treatment of Constriction Band 
Syndrome Syndactyly, in Children ,  cu autorii 
Doina-Iulia Nacea, D.M.Enescu, Simona 
Stoicescu , în revista Modern Medicine - 2015, 
Vol 22, nr 3

autorii Ionut Negoi, Sorin Paun, Florin Mihail 
Filipoiu, Bogdan Stoica, Ioan Tanase, 
Giorgica Lupu, Ruxandra Irina Negoi,Cosmin 
Holeab, Mircea Beuran , în revista Revista 
Romana de aAnatomie functionala si clinica, 
macro si microscopica si de Antropologie - 
Vol.XIV, Nr.2 - 2015

17. Domnul Tanase Ioan Corneliu cu tema de 
cercetare  Managementul diagnostic si 
terapeutic al diverticulitei colonice complicate 
, membru al nucleului coordonat de doamna 
BLEOTU Coralia a publicat articolul cu titlul  
Technical challenges of laparoscopic 
cholecystectomy in patients with cholestasis ,  
cu autorii Sorin Paun, Ioan Tanase, Ionut 
Negoi, Bogdan Stoica, Mircea Beuran , în 
revista Modern Medicine - Vol.22, No.3 2015
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cu autorii RI Nedelcu, SA Zurac, A Brinzea, MD 
Cioplea, G Turcu, R Popescu, CM Popescu, 
DA Ion , în revista Romanian Journal of 
Morphology and Embryology - Vol.56 nr.2 
Supplement /2015

25. Doamna Rusu Emilia cu tema de cercetare  
Terapia medicala nutritionala si reducerea 
steatozei si fibrozei hepatice la pacientii cu 
stetohepatita nonalcoolica , membră a 
nucleului coordonat de doamna ZURAC 
Sabina-Andrada a publicat articolul cu titlul  
Medical nutrition therapy in non-alcoholoc 
fatty liver diseases - a review of literature ,  cu 
autorii Rusu Emilia, Jinga M, Enache G, 
Dragut R, Nan R, Popescu H, Teodoru I, 
Homentcovschi C, Costache A, Posea M, 
Rusu F, Jinga V, Mischianu D, Radulian G , în 
revista Journal of Medicine and Life - Vol.8, 
Issue 3, July- September 2015

26. Domnul Dumitru Mihai cu tema de 
cercetare  Ultrasonografia si punctia-biopsie 
ghidata ecografic - factor de decizie si 

22. Doamna Tudorache Simona-Gabriela cu 
tema de cercetare  Tratamentul minim invaziv 
al megacolonului congenital , membră a 
nucleului coordonat de domnul LASCĂR Ioan 
a publicat articolul cu titlul  Tratamentul minim 
invaziv al bolii Hirschprung ,  cu autorii 
Tudorache Simona-Gabriela, Negoitescu 
Felix, Niculescu Laura , în revista Revista 
Medicala Romana - Vol LXII Nr. 3 An 2015

23. 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 
publicat articolul cu titlul  The Effect of Chronic 
Viral Hepatitis B and C on Bone Mineral 

predictie in tratamentul tumefactiilor cervico-
faciale , membru al nucleului coordonat de 
doamna ZURAC Sabina-Andrada a publicat 
articolul cu titlul  „ADULT CERVICAL 
LYMPHANGIOMA - ULTRASONOGRAPHY, 
SURGICAL REMOVAL, AND PATHOLOGY 
RESULTS. CASE REPORT” ,  cu autorii 
Adrian Costache, Mihai Dumitru, Daniel 
Tweedie, Codruţ Sarafoleanu, Ion Anghel , în 
revista Medical Ultrasonography - Volume 17, 
Number 3 September 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 

density ,  cu autorii Ecaterina-Constanta 
Barbu, Cristina-Emilia Chitu-Tisu, Mihai 
Lazar, Ramona Stefania Popescu-Vladescu, 
Adrian Octavian Abagiu, Daniela Adriana Ion, 
Ioana Anca Badarau , în revista Revista 
Romana de BOLI INFECTIOASE - Nr. 4 / 
2015

24. Doamna Nedelcu Roxana Ioana cu tema 
de cercetare  Particularitatile morfologice si 
imunohistochimice ale celulelor dendritice in 
melanomul cutanat cu regresie - Corelatii 
fiziopatologice, prognostice, terapeutice , 
membră a nucleului coordonat de doamna 
ZURAC Sabina-Andrada a publicat articolul 
cu t i t lu l   Morphologica l  features of 
melanocytic tumors with depigmented halo: 
rewiew of the literature and personal results ,  
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3. Domnul Negoi Ionut, cu tema de cercetare 
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna  BLEOTU 
Coralia a prezentat materialul științific  Quality 
of  l i fe  af ter  achalas ia of  the cardia 
management: minimally invasive heller 
esocardiomiotomy versus endoscopic 
approach ,cu autorii  I.Negoi, S.Paun, 
B.Stoica, I.Tanase, Adriana Daniela Ion, 
Coralia Bleotu, S.Hostiuc, M.Beuran, 
doctorand UMF “Carol Davila” la manifestarea 
științifică Congresul UMF "Carol Davila" 
Bucuresti, Editia a III a, Bucuresti, 28-30 mai 
2015

4. Domnul Negoi Ionut, cu tema de cercetare 
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna  BLEOTU 
Coralia a prezentat materialul științific  Long 
term outcome and quality of life after inguinal 

făcute la diferite conferințe naționale sau 
internaționale, astfel:

1. Doamna POPARĂ-VOICA ANCA-MARIA, 
cu tema de cercetare Evaluarea disfunctiei 
cardiace subclinice induse de tratamentul 
antitumoral la pacientele cu neoplasm mamar 
, membră a nucleului coordonat de doamna  
ARAMĂ Victoria a prezentat materialul 
științific  „Cardiotoxicitatea tratamentului 
antiangiogenic: rezultatele unui studiu pilot' 
,cu autorii  A.M. Popară-Voica, A. Croitoru, L. 
Dima, D. Alexandru, D.O. Geavlete, A.M. 
Daraban, B.A. Popescu, C. Ginghină, R. 
Jurcuţ, doctorand UMF “Carol Davila” la 
manifestarea științifică Al 54-lea Congres 
Naţional de Cardiologie, în cadrul sesiunii de 
Lucrări Originale, Sinaia,  17-19 septembrie 

hernia repair: open versus minimally invasive 
approach ,cu autorii  I.Negoi, S.Paun, 
B.Stoica, I.Tanase, Adriana Daniela Ion, 
Coralia Bleotu, S.Hostiuc, M.Beuran, 
doctorand UMF “Carol Davila” la manifestarea 
științifică Congresul UMF "Carol Davila" 
Bucuresti, Editia a III a, Bucuresti, 28-30 mai 
2015

5. Domnul Negoi Ionut, cu tema de cercetare 
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna  BLEOTU 
Coralia a prezentat materialul științific  
Anatomy of the rectum for minimally invasive 
surgeon: the emperor's clothes are not new 
,cu autorii  Ionut Negoi, Sorin Paun, Florin 
Mihail Filipoiu, Alexandru Ispas,  Bogdan 
Stoica, Ioan Tanase, Giorgica Lupu, Ruxandra 
Irina Negoi,Cosmin Holeab, Mircea Beuran, 
doctorand UMF “Carol Davila” la manifestarea 
științifică Al XVI - lea Congres al Societatii 
Romane de Anatomia, Bucuresti, 7-9 mai 

2016

2. Domnul Negoi Ionut, cu tema de cercetare 
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna  BLEOTU 
Coralia a prezentat materialul științific  The 
laparoscopic complete mesocolic excision in 
right hemicolectomy is as effective as its open 
counterpart ,cu autorii  I.Negoi, S.Paun, 
B.Stoica, I.Tanase, C.Holeab, Coralia Bleotu, 
M.Beuran, doctorand UMF “Carol Davila” la 
manifestarea științifică Congresul anual al 
Asociatiei medicale romane, Academia 
Romana, Bucureşti 16-18 aprilie 2015
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2 si P53 in adenocarcinoamele colorectale la 
pacientii diabetici versus pacienti non-
diabetici , membru al nucleului coordonat de 
doamna  BLEOTU Coralia a prezentat 
materialul științific  Studiul privind prevalenta 
diabetului zaharat la pacientii cu cancer de 
pancreas externati in Spitalul Clinic de 
Urgenta Bucuresti ,cu autorii  Horatiu-Cristian 
Popescu-Valceanu, Matei R.Bratu, Dan Matei 
Stancu, Valentin Enache, Dianna Paula Tudor, 
Raluca Nan, Ramona Maria Dragut, Emilia 
Rusu, Gabriela Radulian, doctorand UMF 
“Carol Davila” la manifestarea științifică Al 9-
lea Congres anual al Asociaţiei Medicale 
Romane, Academia Romana, Bucureşti 16-18 
aprilie 2015

9. Domnul POPESCU-VÂLCEANU 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 prezentat 
materialul științific  Prevalenta diabetului 

2015

6. Domnul Negoi Ionut, cu tema de cercetare 
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna  BLEOTU 
Coralia a prezentat materialul științific  
Anatomical variations of the properitoneal 
space related to minimally invasive inguinal 
hernia repair ,cu autorii  Ionut Negoi, Sorin 
Paun, Florin Mihail Filipoiu, Alexandru Ispas,  
Bogdan Stoica, Ioan Tanase, Giorgica Lupu, 
Ruxandra Irina Negoi, Mircea Beuran, 
doctorand UMF “Carol Davila” la manifestarea 
științifică Al XVI - lea Congres al Societatii 
Romane de Anatomia, Bucuresti, 7-9 mai 
2015

zaharat la pacientii cu cancer colorectal 
internati in Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 
,cu autorii  Horatiu-Cristian Popescu-
Valceanu, Matei R.Bratu, Dan Matei Stancu, 
Valentin Enache, Maria Antonescu, Dianna 
Paula Tudor, Alexandru Popa, Madalin 
Arsene, Raluca Nan, Ramona Maria Dragut, 
Emilia Rusu, Gabriela Radulian, doctorand 
UMF “Carol Davila” la manifestarea științifică 
Al 41-lea Congres National al Societatii 
Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, 
Sibiu, 20-23 mai 2015

10. Domnul Sarbu Iulian, cu tema de cercetare 
Cercetarea si dezvoltarea unor metode 
complementare pentru evaluarea agregarii 
plachetare si eritrocitare , membru al nucleului 
coordonat de doamna  DIACONU Carmen-
Cristina a prezentat materialul științific  
Evaluation of erythrocytes aggregation and 
sedimentation using digital particle image 
velocimetry ,cu autorii  Iulian Sarbu, M.Erand, 
S.Borisova, A.Piperea-Sianu, doctorand UMF 
“Carol Davila” la manifestarea științifică 

7. Domnul Negoi Ionut, cu tema de cercetare 
Factori chirurgicali, histologici si moleculari 
predictivi pentru supravietuire in rezectiile 
pancreatice pentru cancer , membru al 
nucleului coordonat de doamna  BLEOTU 
Coralia a prezentat materialul științific  
Minimally invasive multimodal approach in 
acute pancreatitis - case report ,cu autorii  
Ionut Negoi, Sorin Paun, Florin Mihail Filipoiu, 
Alexandru Ispas,  S.Host iuc,  M.Lica, 
R.I.Negoi, Mircea Beuran, doctorand UMF 
“Carol Davila” la manifestarea științifică Al XVI 
- lea Congres al Societatii Romane de 
Anatomia, Bucuresti, 7-9 mai 2015

8. Domnul POPESCU-VÂLCEANU Horatiu-
Cristian, cu tema de cercetare Proteinele BcI-
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Davila” la manifestarea științifică Congresul 
Naţional de Cardiologie, Sinaia, România, 17 - 
19.09.2015

?Module de formare

n luna septembrie 2015, au fost 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 
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.

Research people and actual tasks on 
multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria 
24-28 Iunie 2015

11. 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 prezentat 
materialul științific  Social status among 
people living for at least 10 years with 
schizophrenia spectrum disorder ,cu autorii  
Rusanu Veronica, Ruxandra Stoean, Mirela 
Manea, Bogdan Patrichi, Alina Frunza, Ioana 
Andrei, doctorand UMF “Carol Davila” la 
manifestarea științifică WPA 2015 Bucharest 
International Crongress Primary Care Mental 
HealthȘ Innovation and Transdisciplinarity, 

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;

24-27 Iunie 2015, Bucuresti

12. Domnul Buzea Cătălin Adrian, cu tema de 
cercetare Evaluarea noninvaziva a riscului de 
aritmii si moarte cardiaca subita la pacientii cu 
boala pulmonara cronica obstructiva (proiect 
de efectuat in Centrul de Cercetare Colentina 
) , membru al nucleului coordonat de doamna  
ARAMĂ Victoria a prezentat materialul 
științific  Turbulenţa ritmului cardiac - o 
unealtă pentru stratificarea riscului de aritmii 
ventriculare la pacienţii cu boală pulmonară 
cronică obstructivă/ Heart rate turbulence - a 
tool for risk stratification for ventricular 
arrhythmias in chronic obstructive pu ,cu 
autorii  CA. Buzea, M. Dobranici, R.A. 
Popescu, A. lemici, C. Delcea, M.l. Balea, D. 
Gologanu, G A. Dan, doctorand UMF “Carol 
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Utilizarea metodelor moderne de diagnostic si 
rezultatele aplicarii acestor metode constituie, 
de asemenea, o preocupare a consiliului 
editorial; in acest sens veti gasi articole despre 
pa to log ia  ped ia t r i ca  foar te  va r ia ta : 
cardiologica, gastro-enterologica, ORL, 
neurologica, etc.

Revista este indexata in baze de date 
internationale si este acreditata B+ de catre 
CNCSIS. http://pediatrie.medica.ro/

?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, 

?Prezentare revistă BDI 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 

Revista Romana de Pediatrie este revista 
oficiala a Societatii Române de Pediatrie, o 
publicatie cu aparitie trimestriala ce contine 

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, 
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.

editoriale, referate, actualitati si studii de caz 
care se adresează in special pediatrilor, dar si 
medicilor de medicina generala sau a altor 
specialisti care trateaza copii.
 
Se regasesc in paginile acestei reviste atat 
informatii de actualitate privind medicina 
preventiva, aspectele clinice si terapeutice din 
patologia pediatrica sau particularitatile 
evolutive ale unor afectiuni, precum si cazuri 
clinice deosebite sau care au beneficiat de 
mi j loace terapeut ice  novatoare .  De 
asemenea sunt prezentate rezultate ale unor 
studii de prevalenta in populatia pediatrica, in 
special a unor patologii in crestere ca rezultat 
al interactiunii cu factorii de mediu in 
permanenta schimbare. 
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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 togene t 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 
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 

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. 

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.

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 

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 
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.

nivers i ta tea  de  Medic ina  s i 

UFarmacie din Craiova a beneficiat o 
investitie de peste 1 milion de euro in 
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pentru susținerea cercetării știintifice aplicate 
în domeniul stomatologiei.

n ivers i ta tea  de  Med ic ina  s i 

UFarmacie Grigore T.Popa - Iasi este o 
puternică bază de cercetare. In 

structura sa sunt incluse două centre de 
cercetare centrul de simulare si training in 
chirurgie, infiintat in 2004 și centrul de formare 
şi cercetare în inginerie tisulară, organe 
artificiale şi medicină regenerativă, înfiintat în 
2006, și două platforme de cercetare: 
platforma de cercetari fiziofarmacologice și 
c l in ice asupra mecanismelor  durer i i 
nononcologice și oncologice și platforma 
interdisciplinară de medicină moleculară. In 
cadrul acestor unități de cercetare și a 
catedrelor preclinice și clinice, se derulează 
un impres ionant  număr  de pro iec te 
internaționale ce includ domenii precum: 
medicina paliativă, oncologia, ingineria 
biomedicală, histopatologia, dezvoltarea de 
instrumente de screening, hipertensiunea 

a plagiatului, de publicare și protejare a 
drepturilor de autor. În cadrul BNC sunt 
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.

arterială, studiul proteinelor alimentare din 
perspec t iva  a le rgo log ică ,  u t i l i za rea 
nanomaterialelor in biologie, fiziopatologia 
aldosteronului, genetica colonului iritabil, si 
multe altele.

In  prezent ,   pentru sust inerea unui 
management modern al cercetări i  în 
universitate, se desfășoară un proiect prin 
care universitatea isi propune construirea unui 
s is tem in format ic  care  sa- i  permi ta 
gestionarea si monitorizarea proiectelor de 
cercetare si informarea in timp real cu privire la 
proiectele de cercetare care se desfasoarea in 
cadrul acesteia, la rezultatele obtinute, 
publicatiile, etc. Prin intermediul acestui 
sistem se va crea si o baza de date online care 
va conține rezultatele activitatii de cercetare 
desfăşurate în cadrul universităţii.

? Cărți de specialitate achiziționate

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 
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 
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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;
 
12. Viral Hepatitis, 4 edition, Howard C. 
Thomas, Anna S. F. Lok, Stephen A. Locarnini, 

vând în vedere temele de cercetare ale 

Amembrilor 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 
Copstead, Jaqueline Banasyk - Elsevier, 
ISBN 9781455726509;
 

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 
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 -

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; 
 
7. Current Diagnosis & Treatment in 
Rheumatology ,  Third Edition ,  John 
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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;
 
29. Principles and Practice of Pediatric 
sleep medicine, Stephen H. Sheldon, Meir H. 

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;
 
20. Thompson & Thompson Genetics in 
Medicine, Robert Nussbaum, Roderick 
McInnes, Huntington Willard - Elsevier, ISBN   

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 
Applications: A Nursing Approach, 5th 
edition, Michele Grodner - Mosby, ISBN 978-
0323074568;

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;
 
24. A manual of laboratory and diagnostic 
tests, ninth edition (2014), Marshall B. 
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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, 
David M. Knipe, Peter Howley - LWW, ISBN  
978-1451105636;
 

 
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  
978-9351520740; 
 
37. Neuroviral Infections: RNA Viruses and 

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.

? Stagii de cercetare

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;
 
41. The Stroke and Aphasia Handbook, 
Sussie Parr - Connect Press, ISBN 978-
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r. Popescu Elena Silvia, doctorandă cu 

Dtema de cercetare ‚” Rolul AQP-4 in 
mentinerea echilibrului hidric la nivel 

cerebral” ,  membru al nucleului coordonat de 
domnul dr.Pirici Daniel Nicolae, a accesat 
programul de mobilități din cadrul proiectului 
POSDRU/159/1.5/S/137390  și a efectuat un 
stagiu de mobilitate în cadrul  laboratorului de 
Neurostiinte Moleculare si Celulare din              
cadrul  Inst i tu tu lu i  de Biotehnologie, 
Univers i tatea d in Hels ink i ,  F in landa                      
i n  pe r i oada  I u l i e -Sep tembr i e  2015 
(http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/index.html 
Cercetarea a avut loc sub cooronarea 
Profesor Mart Saarma, sub supravegherea 
Dr. Yulia Sidorova.

r. Paun Andreea, doctorand cu tema de 

Dc e r c e t a r e  ‚ ' '  U t i l i z a r e a  m i n i -
implanturilor in tratamentul complex al 

anomaliilor dento-maxilare'' ,  membra a 
nucleului coordonat de doamna dr.Ionescu 
Ecaterina, a accesat programul de mobilități 
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  Craniofacial 
Development and Stem Cell Biology-King's 
College London, Marea Britanie, in luna 
S e p t e m b r i e  2 0 1 5 
(http://www.kcl.ac.uk/dentistry/research/divisi
ons/craniofac/index.aspx )
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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

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc) 
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
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