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Data si locul nasterii: 15.01.1969, Bucuresti 

E-mail:  ibancila@yahoo.com ; 0040-723183394 

 

 

 POZITIE ACTUALA: 

 medic primar gastroenterologie, cercetator stiintific,  

      sectia gastroenterologie I, Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie, 

Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti, Romania 

 

 EDUCATIE MEDICALA, TRAINING, EXPERIENTA PROFESIONALA: 

 1989 – 1995: Facultatea de Medicina Generala, Universitatea de Medicina si 

Farmacie “Carol Davila”, Bucuresti 

 1997 – 2003:  Rezidentiat specialitatea gastroenterologie 

 2003 – 2008:  Medic specialist gastroenterologie 

 2008 - prezent: Medic primar gastroenterologie 

 2003, mai - prezent:  Cercetător ştiinţific, specialitatea gastroenterologie, Centrul   

de Gastroenterologie şi Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni 

 2004, aprilie:  Competenţă în endoscopie digestivă diagnostică 

 28 feb.- 4 apr. 2005:  Specializare în manometrie esofagiană,  

                    Medical University of South Carolina, USA (prof. Castell) 

    24 iul.- 3 aug. 2006:  Specializare în videocapsulă endoscopică, 

                   Medical University of South Carolina, USA (prof. Hawes) 

 4-5 aug. 2006:  Curs organizat şi acreditat de către American Society for   

Gastrointestinal Endoscopy: “State of the art in Capsule Endoscopy: essential 

elements for  the GI practitioner”, Oak Brook, Illinois 

•    25-27 iun. 2007: Training in endomicroscopie confocala laser, Universität 

“Johannes  Gutenberg”, Mainz, Germany (prof. Kiesslich) 

 Jan 2009: Specializare in impedanta-pH-metrie esofagiana, InselSpital, Berna 

(prof. Tutuian) 

 18 mai 2011: Curs avansat de videocapsula endoscopica, Mamaia 

29 iun. 2012: Workshop “Manometria cu rezolutie inalta si monitorizarea 

refluxului gastroesofagian”, Bucuresti 

 15 sept. – 04 oct. 2013: Hands-on training in ERCP, Jaswant Rai Specialty 

Hospital, Meerut, India (dr. Malay Sharma) 

 

    •   01 ian – 30 iun 2016: medic primar Tiefenauspital, Berna, Elvetia 

 

 MEMBRU SOCIETATI STIINTIFICE: 

 •  Membru al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie 

 •  Membru al Societăţii Române de Endoscopie Digestivă 

 •  Membru internaţional al American College of Gastroenterology 

 •  Membru al Societăţii Române de Neurogastroenterologie  şi implicit al 

European Society of Neurogastroenterology and Motility 

   •  Membru al European Society of Gastrointestinal Endoscopy  
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ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 
 

 

 

Postere: 

 

Simpozion “Falk” de boli hepato-biliare, Cluj, 9-10 iunie 2000: 

- Diverticul duodenal juxtapapilar la pacienţi cu colestază: semnificaţie şi 

dificultăţi tehnice la ERCP; 

- Cinarizina: un medicament ce poate produce colestază – prezentare de caz 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă, Bucureşti, 1-3 noi. 

2000 (publ. în Romanian Journal of Gastroenterology, supl., nov. 2000): 

- Cateterizarea selectivă a căii biliare principale – studiu prospectiv comparând      

utilizarea cateterelor standard şi sfincterotomul 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă, Iaşi, 16-19 sept. 

2001 (publ. în Romanian Journal of Gastroenterology, supl., sep. 2001): 

- Există corelaţii între nivelul viremiei, al transaminazelor, al inflamaţiei şi al 

fibrozei în        hepatita cronică C? pg. 6 

- Bandarea endoscopică versus scleroterapia varicelor esofagiene la pacienţii 

cirotici. pg. 39 

- Chimioterapia sistemică adjuvantă după rezecţia metastazelor hepatice de 

carcinom colorectal. pg. 70 

- Hepatocarcinom celular tratat prin chimiolipiodolizare, cu răspuns imagistic 

complet – prezentare de caz. pg. 71 

- Tuberculoza antroduodenală – cauză rară de stenoză pilorică. pg 116 

- Infliximab în terapia bolii Crohn – 10 cazuriîn 12 luni. pg. 116 

- Colită nedeterminată severă tratată cu Infliximab, complicată cu anemie 

hemolitică autoimună. pg 120 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Cluj, 

13-16 iunie 2002 (publ. în Romanian Journal of Gastroenterology, supl. 1, vol. 11, 

2002): 

- Semnificaţia steatozei hepatice la pacienţii cu hepatită virală C. pg 64 

- Chimioterapia adjuvantă: rezultate preliminare la pacienţii cu cancer gastric cu 

gastrectomie radicală şi terapie adjuvantă. pg 87 

- Malabsorbţie cauzată de boala Whipple – prezentare de caz. pg 149 

- Al 2-lea cancer primitiv la pacienţii Departamentului de Oncologie. pg 102 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 

Craiova, 24-27 sep. 2003 (publ. în Romanian Journal of Gastroenterology, supl., sep. 

2003): 

- Rezecţia polipilor colonici cu ansă cu şi fără curent de electrocoagulare. pg 82 

- Istoria naturală şi supravieţuirea pacienţilor cu ciroză compensată. pg 106 

- Fistula pancreatico-peritoneală –  cauză rară de ascită. pg 151 

A 37-a întâlnire anuală a European Association for the Study of the Liver, Madrid, 18-

21 apr. 2002 (publ. în Journal of Hepatology, supl. 1, vol. 36, 2002): 

     -     Efectul dietei hipercalorice şi hiperproteice la pacienţii cirotici cu encefalopatie 

     -     Steatoza hepatică în hepatita cronică C: un factor de severitate? 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 

Craiova, 24-27 sep. 2003, (publ. în Romanian Journal of Gastroenterology, supl., sep. 

2003): 



     -     Rezecţia polipilor colonici prin utilizarea ansei cu sau fără utilizarea curentului 

de     electrocoagulare, p. 82 

     -     Istoria naturală a cirozei hepatice compensate: studiu retrospectiv pe o 

perioadă de 10 ani, p. 106 

     -     Fistula pancreatico-peritoneală: o cauză rară de ascită, p. 151 

     -     Complicaţiile dilatării endoscopice cu balon în acalazie: studiu retrospectiv pe 

100 de pacienţi 

 Al 13-lea   congres mondial al International Association of Surgeons and 

Gastroenterologists (publ. în Hepatogastroenterology, supl. I, vol. 50. , dec 2003): 

     -    Eficienţa şi complicaţiile dilatării pneumatice în acalazie  

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 

Constanţa, 1 – 3  sep. 2004 (publ. în Romanian Journal of Gastroenterology, supl. 1, 

rezumate, sep. 2004): 

     -   Incidenţa pancreatitei acute la pacienţii cu calculi coledocieni 

     -   Tratamentul  endoscopic şi farmacologic combinat al  ulcerului gastric şi 

duodenal   hemoragic 

     -  Prevalenţa malnutriţiei la pacienţii ce se adresează serviciilor de asistenţă 

medicală terţiară de gastroenterologie din România: un studiu multicentric 

A 12-a  United European Gastroenterology Week, Praga, sep. 2004: 

    -   Adenoamele colorectale mici, avansate: care sunt incidenţa şi factorii de risc 

asociaţi? (rezumat publ. în Gut, supl. nr. VI, vol. 53, A 268) 

Al 2-lea Simpozion Naţional al Societăţii Române de Chirurgie Endoscopică şi alte 

Tehnici Intervenţionale, Cluj-Napoca, 15-17 sep. 2004: 

    -   Terapia actuală a ulcerelor hemoragice şi stenozante (rezumat publ. în Chirurgia, 

vol. 99, 2004, supl. 1, S66) 

    -   Dilatarea endoscopică cu balon versus miotomia laparoscopică în acalazie 

(rezumat publ. în Chirurgia, vol. 99, 2004, supl. 1, S67) 

Al 15-lea congres mondial al International Association of Surgeons and 

Gastroenterologists, Praga, sep. 2005: 

   -    Modificările pattern-ului epidemiologic al cancerului gastric în România 

(rezumat publ. în Hepatogastroenterology, vol.52, supl. I, Aug. 2005, A86) 

A 13-a United European Gastroenterology Week, Copenhaga, oct. 2005: 

   -    Diferenţe ale impedanţei intraluminale esofagiene bazale între pacienţii cu  

acalazie şi pacienţii cu peristaltică esofagiană normală – studiu caz-control 

(rezumat publ. în Endoscopy, suppl. no. I, vol. 37, A 255) 

Al 16 -lea Congres Mondial al International Association of Surgeons and 

Gastroenterologists, Madrid, mai 2006:  

- Frecvenţa şi factorii predictivi ai pancreatitei acute biliare la pacienţii cu  

litiază coledociană (rezumat publ. în Hepatogastroenterology, vol.53, supl. I, 

mai 2006, 192) 

A 14-a United European Gastroenterology Week, Berlin, oct. 2006: 

      -     Evaluarea prospectivă a resurselor necesare pentru supravegherea 

colonoscopică          a pacienţilor cu  rezecţie curativă pentru cancer colorectal 

într-un  centru terţiar de gastroenterologie din România – date ale registrului 

COLOCANS (rezumat publ. în Gut, supl. nr. V, vol. 55, A 188) 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 

Sibiu, 14-16 iunie 2007 (publ. în Journal of Gastrointestinal and Liver 

Diseases, supl.): 

      -    Spectrul etiologic al tulburărilor de motilitate într-un centru terţiar de 

gastroenterologie pe o cohortă de 100 pacienţi 



 

 

Al 17 -lea Congres Mondial al International Association of Surgeons, 

Gastroenterologists and Oncologists, Bucureşti, 5-8 sept. 2007 (publ. în 

Hepatogastroenterology, supl. I, sept. 2007): 

     -     Tumorile stromale gastrointestinale: prevalenţă, mod de prezentare şi evoluţie 

     -     Registrul sindroamelor de polipoză familială – screening, diagnostic, tratament 

şi              urmărire 

  -     Tromboza extrahepatică non-cirotică, non-neoplastică a venei porte: etiologie,         

mod de prezentare şi management 

Simpozion “Falk” nr 170 (IBS and IBD: novel mechanisms and future practice), 

Glasgow, sept. 2009: 

- Frecventa si tratamentul simptomelor IBS-like la pacienti cu boala Crohn in 

remisiune endoscopica 

A 15-a United European Gastroenterology Week, Paris, oct. 2007: 

      -     Factori predictivi clinici şi manometrici ai răspunsului terapeutic în 

acalazie (rezumat publicat in Endoscopy suppl no. I, vol 39, A 330) 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Cluj, 

18-20 iunie 2009 (publ. în Journal of Gastrointestinal and Liver diseases, supl. 1, vol. 

18, 2009): 

- Cum modifica examinarea cu capsula endoscopica EndoCapsule EC type I® 

managementul pacientilor 

-  Utilitatea endomicroscopiei confocale LASER pentru diagnosticul metaplaziei 

intestinale la nivel gastric si esofagian 

- Epidemiologia esofagului Barrett la pacientii cu boala de reflux gastroesofagian 

intr-un centru tertiar de gastroenterologie 

- Limfangiectazia – o cauza rara de malabsorbtie 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 

Craiova, 09-11 iunie 2010 (publ. în Journal of Gastrointestinal and Liver diseases, supl. 

1, vol. 19, 2010):  

- Patologia neoplazica a intestinului subtire detectata cu ajutorul sistemului de 

videocapsula Olympus intr-un centru tertiar de gastroenterologie din Romania 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 

Mamaia, iunie 2011 (publ. în Journal of Gastrointestinal and Liver diseases, supl. 1, vol. 

20, 2011):  

- Spectrul etiologic al tulburarilor de motilitate esofagiana intr-un centru tertiar pe 

o perioada de 5 ani 

Al VI-lea Congres National al Asociatiei Romane de Chirurgie Endoscopica, Bucuresti, 

noi. 2011: 

     -      Evaluarea functionala manometrica la pacientii cu acalazie in 2012 

Digestive Disease Week, San Diego, mai 2012: 

- Magnification-NBI endoscopy detects mucosal vascular changes that 

correlate with acid NERD diagnosed by impedance-pH monitoring 

- Mucosal healing in patients with ulcerative colitis assessed by confocal laser 

endomicroscopy 

Simpozionul Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 

Targu Mures, 14-16 iunie 2012 (publ. în Journal of Gastrointestinal and Liver diseases, 

supl. 1, vol. 21, 2012): 

-  Spectrul polipilor gastrici intr-un centru tertiar de gastroenterologie 

 



 

Prezentări orale: 

 

- “Polipectomia polipilor adenomatoşi mici – metodă profilactică şi curativă în 

cancerul colorectal” – Al 6-lea Simpozion Naţional al Secţiunii Române a 

IASG, 14-16 apr. 2004, Bucureşti 

- “Dilatarea endoscopică versus miotomia laparoscopică în acalazie” – Al 2-lea 

Congres Naţional de Chirurgie Endoscopică şi alte tehnici intervenţionale, 15-17 

sept., 2004, Cluj 

- “Modificări în etiologia hemoragiilor digestive superioare în interval de o 

decadă (1994-2004) – Sesiunea Ştiinţifică a Institutului Clinic Fundeni, 9-10 

dec. 2004 

- “Modificări manometrice esofagiene după bandarea gastrică pentru obezitate 

morbidă” – 13th United European Gastroenterology Week, 15-19 oct. 2005, 

Copenhaga; publ. în Endoscopy, supl. I, vol. 37, p A14 

- “Differences in baseline esophageal intraluminal impedance between patients 

with achalasia and patients with normal esophageal peristalsis” – Simpozion 

International de Neurogastroenterologie, Braşov, sep. 2005 (publ. în 

Neurogastroenterology – from basic knowledge to clinical practice; Ed. 

Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, pg. 88-92) 

- “Manometria esofagiană în decizia terapiei endoscopice sau chirurgicale la 

pacienţii cu tulburări motorii esofagiene” - Sesiunea Ştiinţifică a Institutului 

Clinic Fundeni, 7-8 dec. 2005 

- “Pattern-uri manometrice în acalazie”, Simpozionul Naţional de 

Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Poiana Braşov, 14-17 

iunie 2006; publ. în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, vol. 15, supl. 

1, iunie 2006 

- “Evaluarea costurilor pentru urmărirea colonoscopică a pacienţilor cu polipi 

colonici rezecaţi sau cancer colorectal rezecat într-un centru terţiar de 

gastroenterologie” – Congresul Naţional de Oncologie, Bucureşti, 12-14 oct. 

2006 

- “Noi tehnici de diagnostic în boala de reflux gastroesofagian cu implicaţii 

terapeutice - înregistrarea impedanţei intraesofagiene, pH-metrie şi manometrie 

esofagiană” - Sesiunea Ştiinţifică a Institutului Clinic Fundeni, 23-24 noi. 2006 

- “Diagnostic tools in achalasia” – al 17-lea Congres Mondial al International 

Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists,5-8 sept. 2007, 

Bucureşti  

- “Motilitatea esofagiană ineficientă” - Simpozionul Naţional de 

Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Iasi, septembrie 2008  

- “ Acalazia viguroasă – caracteristici clinice și manometrice”, Simpozionul 

Național de   Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestivă, Cluj, 18-

20 iunie 2009 

- “Evaluarea pH-metrica si prin impedanta a BRGE si complicatiilor sale”, 

Simpozionul National de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie 

Digestiva, Craiova, 9-11 iunie 2010  

- “Utilitatea impedantei combinate cu manometria in evaluarea disfagiei non-

obstructive”, Simpozionul National de Gastroenterologie, Hepatologie si 

Endoscopie Digestiva, Craiova, 9-11 iunie 2010  



- “Factori predictivi pentru recurenta simptomatologiei la pacientii cu acalazie 

operati robotic”, Simpozionul Național de   Gastroenterologie, Hepatologie și 

Endoscopie Digestivă, Targu Mures, 14-16 iunie 2012 

- -“Eliminarea perioadelor de ingestie acida amelioreaza acuratetea 

monitorizarii ambulatorii pH-impedanta”, 49th Annual Scientific Meeting of 

the European Society for Clinical Investigations, Cluj, 27-30 mai 2015 

- “Riscurile pe termen lung ale bolilor inflamatorii”, 6th Symposium of the 

Romanian Crohn and Colitis Club, 25-27 Sept 2014 

- “Evaluarea sfincterului anal inainte de proctocolectomie”, 7th Symposium of 

the Romanian Crohn and Colitis Club, 24-26 Sept 2015 

 

-  “Caracteristicile demografice si de manometrie cu rezolutie inalta ale 

pacientilor cu disfagie non-obstructiva intr-un centru tertiar de 

gastroenterologie”, Symposium of Romanian Society of 

Neurogastroenterology , 16-18 Mar 2017 

- -”Videocapsula endoscopica si enteroscopia in IBD”, 9th Romanian Crohn and 

Colitis Club Symposium, 28-30 Sep 2017 

- ”Pregatirea pacientului pentru montarea gastrostomei”, Training echipa 

multidisciplinara pentru administrarea intestinala a tratamentului in boala 

Parkinson avansata, I.C. Fundeni, 0ctombrie 2017 

 

 

 

Articole ştiinţifice: 

 

      -    “ Tuberculoza antroduodenală -  cauză rară de obstrucţie gastrică” –    L. 

Gheorghe, I.   Băncilă, C. Gheorghe, V. Herlea, C. Vasilescu, G. 

Aposteanu; Romanian Journal of  Gastroenterology, 2002; 11: 149-152. 

     -     “Boala Whipple - cauză rară de malabsorbţie “ –   C. Gheorghe, G. Becheanu, 

I. Băncilă; Annals of Fundeni Hospital, vol. 7, no. 3-4, 2002:31-35 

     -     “Regresia limfomului MALT gastric sub terapie specifică ar putea fi 

prezisă prin ecoendoscopie”- C. Gheorghe, I. Băncilă, , R. Stoia, L. 

Gheorghe, G. Becheanu, C. Dobre, R. Brescan; Romanian Journal of 

Gastroenterology,2004; vol. 13, no. 2:129-134 

    -     “Coagularea in plasma de argon pentru proctita radica” – C. Gheorghe, L. 

Gheorghe, R. Iacob, S. Iacob, I. Simionov, I.  Băncilă; Rom J 

Gastroenterol 2003;Jun 12 (2):107-12 

    -     “Eficacitatea şi tolerabilitatea terapiei combinate interferon pegilat α-2a şi 

ribavirină la pacienţi români cu  hepatită cronică C: de la studii clinice la  

practica clinică” – L. Gheorghe, M. Grigorescu, S. Iacob, D. Damian, C. 

Gheorghe, R. Iacob, I. Simionov, R. Vadan, I. Parvulescu, I. Băncilă; 

Romanian Journal of Gastroenterology,2005; vol. 14, no.2:109-115 

    -     “Explorarea manometrică în afecţiunile  esofagiene” – I. Băncilă, C. Gheorghe; 

Viaţa  Medicală, 9 Dec. 2005, no. 49, p. 7 

    -     “Testarea funcţională anorectală” - I. Băncilă, R. Iacob, C. Gheorghe;  Viaţa 

Medicală,  6.  Oct. 2006, no. 40, p. 7 

    -       “Evaluarea preoperatorie neinvaziva prin ecoendoscopie a pacientilor cu 

tumori   esofagiene “ - C. Gheorghe, C. Stanescu, L. Gheorghe, I. Băncilă, 

V. Herlea , G.  



             Becheanu,D. Voinea, R. Iacob, I. Lupescu, R. Anghel, A. Croitoru, I. 

Popescu; J Gastrointestin Liver Dis. 2006 Jun;15(2):137-41. 

    -       “Hemoragie ampulara diagnosticata cu sistemul de videocapsula 

endoscopica cu inalta rezolutie si real time viewer”- C. Gheorghe, R. 

Iacob, I. Bancila, V. Herlea, D. Hrehoret; J Gastrointestin Liver Dis 2007, 

Jun, 16(2):187 

“Cancerul jonctiunii esofagogastrice” - I. Băncilă, C. Gheorghe; Viaţa  

Medicala, 4      Apr. 2008, no. 14, pag. 7 

    -       “Capsula Olympus pentru examinarea intestinului subtire” –  C. 

Gheorghe, R. Iacob, I.    Băncilă. J Gastrointestin Liver Dis. 2007 

Sep;16(3):309-13. Review. 

    -       “Dinamica proiectata a screeningului si supravegherii in cancerul 

colorectal” - C. Gheorghe, R. Iacob, L. Gheorghe, B. Cotruta, S. Iacob, I. 

Băncilă, D. Bucur, D. Voinea, I. Popescu. Hepatogastroenterology. 2008 

Sep-Oct;55(86-87):1568-72. 

    -       “Endoscopia-NBI cu magnificatie sau endomicroscopia confocala laser 

pentru diagnosticul rapid in vivo al esofagului Barrett”– B. Cotruta, C. 

Gheorghe, I. Bancila.  J Gastrointestin Liver Dis, 2009,18 (2):258 

   -      “Factori predictivi ai raspunsului terapeutic pe termen scurt la pacientii cu 

acalazie dupa terapie endoscopica sau chirurgicala”- C. Gheorghe, I. 

Bancila, R. Tutuian, R. Iacob, V. Tomulescu; Hepatogastroenterology, 2012 

Nov-Dec;59(120):2503-7 

-        ” Boala Menetrier-o entitate rara care mimeaza cancerul gastric - 

Bancila I,       Popescu I, Herlea V, Becheanu G, Dumbrava M, Gheorghe 

C. J Gastrointestin Liver Dis. 2016 Jun;25(2):137 

-      ”Mucosal Protective Compounds in the Treatment of Gastroesophageal 

Reflux   Disease. A Position Paper Based on Evidence of the Romanian Society of 

Neurogastroenterology” - Surdea-Blaga T, Băncilă I, Dobru D, Drug V, Frățilă 

O, Goldiș A, Grad SM, Mureșan C, Nedelcu L, Porr PJ, Sporea I, Dumitrascu 

DL. J Gastrointestin Liver Dis. 2016 Dec;25(4):537-546. 

-”Pancreatic solid pseudopapillary neoplasm as an incidental discovery in 

a patient with rectal neoplasm” - Bancila I, Dumitru R, Becheanu G, 

Gheorghe C. 

J Gastrointestin Liver Dis. 2017 Mar;26(1):9 

-”Heller myotomy and endoscopic balloon dilation may be equally effective in 

the short- and long-term” - Bancila I, Gheorghe C. J Gastrointestin Liver Dis. 

2017 Sep;26(3):321 

-”The Orientation of Gastric Biopsy Samples Improves the Inter-observer 

Agreement of the OLGA Staging System”. Cotruta B, Gheorghe C, Iacob R, 

Dumbrava M, Radu C, Bancila I, Becheanu G.  J Gastrointestin Liver Dis. 2017 

Dec;26(4):351-356 

- ”Brunner's gland hyperplasia - a rare cause of gastrointestinal bleeding”. 

Bancila I, Becheanu G, Dumbrava M, Costache R, Gheorghe C. 

J Gastrointestin Liver Dis. 2018 Mar;27(1):9 

-”Iron deficiency in a tertiary gastroenterology center in Romania: prevalence 

and significancy”. Preda CM, Proca D, Sandra I, Horeanga BC, Fulger LE, 

Manuc T, Bancila I, Balas OE, Manuc M, Diculescu M, Baicus C, Tieranu C, 

Constantinescu I. J Med Life. 2018 Jan-Mar;11(1):29-35 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27981311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27981311
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29696062
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Capitole de carte: 

 

- “Epidemiologia infecţiei cu virusul hepatitic C”, în Gheorghe L, Gheorghe C.: 

“Actualităţi în hepatita C”, (ISBN 973-86165-8-1) Editura Medicală Celsius; 

2006: 1-12 

- “Differences in baseline esophageal intraluminal impedance between achalasia 

patients and patients with normal esophageal peristalsis - a case-control 

study”, in D.L.Dumitrascu, L. Nedelcu: “Neurogastroenterology – from basic 

knowledge to clinical practice” (proceedings of the 1st International 

Symposium of Neurogastroenterology, Brasov, Romania, Sep. 2005) (ISBN 

973-693-128-5), Ed. Medicala Universitara “Iuliu Hatieganu”; 2005: 88-92 

- “Manometric and impedance features of achalasia”, in “Current topics in 

neurogastroenterology”, Ed. Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu” 

(proceedings of the 2nd International Symposium of Neurogastroenterology, 

Oct. 2007, Cluj –Napoca) 

- “The value of esophageal impedance-pH testing in association with new 

endoscopic techniques in the diagnosis of non-erosive reflux disease”, in 

D.L.Dumitrascu, V. Drug: “Functional and motility disorders of the 

gastrointestinal tract” (proceedings of the 3rd International Symposium of 

Neurogastroenterology, Iasi, Romania, Nov. 2011) (ISBN 978-973-693-457-

5), Ed. Medicala Universitara “Iuliu Hatieganu” 

 

 

 

Programe de cercetare: 

 

- “Rolul manometriei esofagiene în diagnosticul acalaziei şi în evaluarea 

eficacităţii tratamentului endoscopic sau chirurgical al afecţiunii” (acronim 

ROMAC; program VIASAN  nr. 322/2004) 

- “Evidenţa computerizată prospectivă a pacienţilor cu risc de cancer colorectal 

care necesită screening şi supraveghere (acronim COLOCANS; program 

VIASAN nr. 428/2004) 

- “Implicaţii diagnostice şi prognostice ale aspectului endomicroscopic al 

micro-vascularizaţiei leziunilor premaligne şi maligne ale tubului digestiv 

superior (acronim DIAPROGENDO; program CEEX nr. 89/2006) 

- „Valoarea endomicroscopiei confocale LASER și a endoscopiei cu 

magnificatie, în banda îngusta (NBI), în diagnosticul bolii de reflux 

gastroesofagian nonerozive (acronim ENDONERD; program PNCDI 2 nr. 

4240/2008)  

 

 

Studii clinice (coinvestigator): 

 

-   “A phase 3 randomized controlled study to evaluate the effects   of  THYMITAQ   

treatment of patients with unresectable hepatocellular carcinoma when compared 

to Doxorubicin” (nr. protocol ZX101-301) 



  -   “Healing of patients suffering from gastroesophageal reflux esophagitis grade C-

D according to Los Angeles classification after treatment with pantoprazole-

magnesium  

      dehydrate 80 mg o.d. in comparison to pantoprazole-sodium sesquihydrate 40 mg 

o.d. over 4 or 8 weeks” (nr. protocol BY 1023/M3-904) 

  -   “An international, multicenter, randomized, parallel group, prospective, double 

blind, placebo controlled clinical trial evaluating the efficacy and safety of a 

combination treatment administered over 3 years in patients at risk of 

experiencing recurrence of colorectal adenomas” (studiul  Colo CP-01) 

 -  “Randomised, double-blind therapeutic comparison of low-molecular thymic 

peptides, 5-Fluorouracil, and Folinic acid versus placebo, 5-Fluorouracil, and 

Folinic acid in patients with metastatic colorectal carcinoma in stage UICC IV 

(pT1-4, pN0-2, M1)  (nr. protocol TU 36.4) 

-   “A phase 3, multi-center, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-

arm study of the efficacy and safety of OPC 6535 tablets in the treatment of 

subjects with active ulcerative colitis” (nr. protocol 197-02-218) 

-    “A phase 3, multi-center, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-

arm, 52-week dose comparison study of the efficacy and safety of 25 mgo.d. and 

50 mg o.d. of OPC-6535 oral tablets and 800 mg bid of Asacol in the maintenance 

of remission in subjects with ulcerative colitis”  (nr. protocol 197-02-220) 

-     “A randomized, controlled with placebo, double-blind, double dummy, parallel 

group study on the therapeutic efficacy and safety of Beclomethasone 

Dipropionato (BDP) in the treatment of patients with post-active Crohn’s ileitis 

with remission induced by a course of systemic steroid”  (nr. protocol 

MC/PR/1405/002/02) 

-     “A phase 3b/4 open label, multicenter, prospective study to evaluate the effect of 

remission status on the ability to maintain or achieve clinical and endoscopic 

remission during a 12 month long-term maintenance phase with 2.4g /day MMXO 

mesalamine/mesalazine once daily in adult subjects with ulcerative colitis” (SPD 

476-409) 

 

Studii clinice (investigator principal): 

 

- “Esophageal stimulation in healthy volunteers – a feasibility, exploratory  

phase I study, single center non-randomized, investigational study to assess 

the safety profile of electrical esophageal stimulation by stimulation catheter 

during HRM and EGG”. 

 

 

 

 ARII PRINCIPALE DE INTERES: 

  

 Endoscopia digestiva diagnostica si terapeutica 

 Motilitatea digestiva 

 Boli inflamatorii intestinale cronice 

 

 ALTELE: 

 

• Limbi straine: engleza – vorbit, scris, citit 

                            franceza - vorbit, scris, citit 



                            germana - vorbit, scris, citit 

      • Operare PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


