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TEME (TEMATICĂ) PENTRU CONCURS 

TEMATICA GENERALA:  

Modalitati inovative si integrative de diagnostic si tratament in bolile cardiovasculare si 
patologia asociata 

Principalele aspecte abordate:   

 Evaluarea stresului oxidativ, reactivitatii plachetare, peptidelor natriuretice si a altor 
parametrii bioumorali in corelatie cu metode moderne de evaluare imagistica invaziva si 
noninvaziva: ecocardiografica (3D, Tissue Doppler si Speckle Tracking) angio CT, Pet CT, 
RMN etc, inclusiv tehnici de evaluare invaziva, in bolile cardiovasculare si patologia 
asociata.  

 În cadrul cercetării științifice se vor regăsi în domeniul medicinei integrative teme de 
cercetare privind eficacitatea terapiilor farmacologice, nonfarmacologice  si  alternative 
în reducerea stresului oxidativ, a hiperreactivitatii plachetare, a sindromului inflamator, 
a peptidelor natriuretice si a altor parametrii bioumorali in corelatie cu ameliorarea 
parametrilor evaluati prin tehnici imagistice invazive si  noninvazive  

 Pentru tema de cercetare individuala aleasa se va elabora planul de cercetare si se vor 
stabilii testele pentru analiza statistica a datelor dependente de tipul variabilelor 
analizate 

 Planul de cercetare științifică va estima participarea la competiţii pentru obţinerea de 
burse de cercetare, granturi  naționale și internaţionale, publicarea rezultatelor acestora 
în reviste internaţionale cotate ISI, cu factor de impact ridicat si  comunicarea acestora  
la conferinţe nationale si internationale pentru cresterea vizibilitatii personale si 
institutionale. 
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Note /Precondiții / Obs.:  
- Activitatea de cercetare anterioara inscrierii la concurs, evidentiata prin calitatea de 

autor al unor articole publicate in reviste cu factor de impact ISI sau BDI si/sau 
comunicate la Congrese Nationale si Internationale, constituie un avantaj in selectia si 
departajarea candidatilor la concurs 
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