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Curriculum Vitae 
Europass 

 

   
  

Informații 
personale 

 

Nume, prenume  ARAMĂ  VICTORIA 

 

 

 

 

Poziția 
profesională 

actuală 

  

 Profesor universitar –  Disciplina  Boli Infecțioase I - Institutul Național de Boli Infecțioase  Prof. Dr. Matei 
Balș, Departament Clinic 2, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila 
București  (din 1 oct 2013), cu Atestat de Abilitare în domeniul de Studii universitare de Doctorat în 
Medicină (prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice  Nr. 4874/11.08.2016). 
 Director al Departamentului Clinic 2 – Boli Infecțioase, Epidemiologie, Microbiologie, Parazitologie, 
Virusologie, Diabet Zaharat, Endocrinologie, Facultatea de Medicină, UMF Carol Davila București, numit 
prin decizia 28170 / 1 oct 2014, ulterior ales și numit prin Decizia  4171 / 13.02. 2015 și 4675 / 22.02.2016).   
 Membru ales al Consiliului Depatamentului Clinic 2 – Boli Infecțioase, Epidemiologie, Microbiologie, 
Parazitologie, Virusologie, Diabet Zaharat, Endocrinologie (din martie 2012) 
 Membru ales al Consiliului Profesoral al Facultății de Medicină (din martie 2012) 
 Membru ales al Senatului UMF Carol Davila Bucuresti (din februarie 2016)  
 Medic primar boli infecțioase; Medic Șef de Secție la Secția Adulți III, Institutul Național de Boli 
Infecțioase Prof Dr Matei Balș București  (din noiembrie 2003) 
 

Activități și 
responsabilități principale 

 Activitate didactică în domeniul bolilor infecțioase:  
- Organizarea de cursuri / LP și evaluarea studenților în cadrul disciplinei de Boli Infecțioase pentru studenți 

în anul VI ai Facultaății de Medicină și pentru Facultatea de Moașe și Asistente Medicale din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București (UMF CD)  

- Coordonarea lucrărilor de licență ale studenților Facultății de Medicină  
- Coordonarea și evaluarea medicilor rezidenți aflați în stagiul de boli infecțioase, repartizați la Institutul 

Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș (INBIMB), Secția Adulți III. Până în prezent am coordonat 
activitatea a peste 60 de rezidenți de boli infecțioase și a peste 150 de rezidenți de alte specialități. 

- Organizarea și susținerea de cursuri postuniversitare. Am susținut peste 150 de cursuri de Educație 
Medicală Continuă, adresate medicilor specialiști de boli infecțioase, medicină de familie, 
obstetrică/ginecologie, neonatologie, pediatrie, neurologie, ATI, dermatovenerologie, oftalmologie, 
chirurgie generală, medicină laborator, epidemiologie.   

- Membru Comisie Examen de Admitere în Facultatea de Medicină UMF CD, Membru Comisii de Evaluare a 
Lucrărilor de Licență, Referent Teze de Doctorat și Teze de Abilitare, Membru comisii admitere și 
îndrumare doctorate, Membru / Președinte Comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi în UMF CD, 
Membru / Președinte Comisii Examen de Specialitate și Examen de Primariat. 
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Activitate medicală în domeniul Bolilor Infecțioase:  

- Activitate clinică medicală în domeniul bolilor infecțioase, pentru pacienții spitalizați, în special pentru cei 
cu infecții severe bacteriene, virale și fungice.  

- Activitate clinică medicală de tip ambulator pentru pacienții aflați în evidență cu infecție HIV și infecție 
cronică VHB și VHC, și de asemenea pentru gravide care se adresează pentru infecții asociate sarcinii;  
 
 

 Activitate de conducere:  
Director al Departamentului Clinic 2 – Boli Infecțioase, Epidemiologie, Microbiologie, Parazitologie, 
Virusologie, Diabet Zaharat, Endocrinologie, Facultatea de Medicină, UMF Carol Davila București, numit prin 
decizia 28170 / 1 oct 2014, ulterior ales și numit prin Decizia  4171 / 13.02. 2015 si 4675 / 22.02.2016.   

 
Medic Șef de Secție al Secției Adulți  III din INBIMB (din  noiembrie 2003), care are o echipă medicală de peste 
30 de persoane (medici, asistente și infirmiere): 

- Coordonarea activității medicale, didactice, științifice și de cercetare desfășurate în cadrul Secției Adulți III 
a INBIMB 

- Coordonarea activității clinice, științifice și de cercetare a medicilor specialiști și rezidenți, desfășurată în 
cadrul secției Adulți III  

- Membru ales sau numit al mai multor comisii interne din cadrul INBIMB. 
 
 

 
Activitate științifică și de cercetare (a se vedea lista de lucrări anexată):  

- Manager de proiect sau membru în echipa de cercetare a numeroase granturi câștigate prin competiție  
- Investigator principal sau co-investigator în numeroase trialuri clinice. 
- Ariile științifice de interes: infecții virale cronice (virusuri hepatitice, herpesvirusuri, HIV), infecții virale cu 

potențial oncogen, gripa, terapie antivirală,  vaccinologie, infecții asociate sarcinii, infecții la pacienți 
imunodeprimați, infecții fungice invazive și terapie antifungică, infecții bacteriene severe, rezistența 
bacteriană la antibiotice.  
 
 
 

Activitate publicistică (a se vedea lista de lucrări anexată) 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București,  Str Dionisie Lupu Nr 37, Sector 1, 
București, Cod 70183 

2. Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, București , Str Dr Grozovici, Nr 1, Sector 2, 
București, Cod 021105 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică universitară și postuniversitară de predare în domeniul bolilor infecțioase.  
Activitate clinică medicală în domeniul bolilor infecțioase. 
Activitate științifică, activitate de cercetare și activitate publicistică în domeniul Bolilor Infecțioase. 
Actrivitate de coordonare Doctorate, în domeniul Medicină. 

Poziții / etape 
profesionale 

anterioare 
 

Perioada 

 
 
 
 

 
Februarie 2007- octombrie 2013  

Funcția  Conferențiar universitar – Disciplina Boli Infecțioase I, Facultatea de Medicină, Universitatea de   
     Medicină și Farmacie Carol Davila București  (din februarie 2007) 
 Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție – Secția Adulti III, Institutul Național de Boli Infecțioase  
     Prof Dr Matei Balș București  (din noiembrie 2003). 
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Activități și 
responsabilități principale 

 
  
Activitate didactică în domeniul bolilor infecțioase :  

- Organizarea de cursuri / LP și evaluarea studenților în cadrul disciplinei de Boli Infecțioase pentru studenți 
în anul VI ai Facultății de Medicină și pentru Facultatea de Asistente Medicale și Moașe din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București (UMF CD)  

- Coordonarea lucrărilor de licență ale studenților Facultății de Medicină  
- Coordonarea și evaluarea medicilor rezidenți aflați în stagiul de boli infecțioase, repartizați la Institutul 

Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș (INBIMB), Secția Adulți III.  
- Organizarea și susținerea de cursuri postuniversitare, adresate medicilor specialiști de boli infecțioase, 

medicina de familie, obstetrică/ginecologie, neonatologie, pediatrie, neurologie, ATI, dermatovenerologie, 
oftalmologie, chirurgie generală, medicina de laborator, epidemiologie.   

- Membru Comisie Examen de Admitere în Facultatea de Medicină UMF CD, Membru Comisii de Evaluare a 
Lucrărilor de Licență, Referent Teze de Doctorat, Membru comisii admitere și îndrumare doctorate, 
Membru Comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi in UMF CD, Membru Comisii Examen de 
Specialitate, Examen de Primariat. 

Activitate medicală în domeniul Bolilor Infecțioase:  
- Activitate clinică medicală în domeniul bolilor infecțioase, pentru pacienții spitalizați, în special pentru cei 

cu infecții severe bacteriene, virale și fungice.  
- Activitate clinică medicală de tip ambulator pentru pacienții aflați în evidență cu infecție HIV și infecție 

cronică VHB și VHC, și de asemenea pentru gravidele care se adresează pentru infecții asociate sarcinii;  
 
 

Activitate de conducere – Medic Șef de Secție al Secției Adulți  III din INBIMB (din  noiembrie 2003): 
- Coordonarea activității medicale, didactice, științifice și de cercetare desfășurate în cadrul Secției Adulți III 

a INBIMB 
- Coordonarea activității clinice, științifice și de cercetare a medicilor primari, specialiști și rezidenți, 

desfășurată în cadrul secției Adulți III  
- Membru ales sau numit al mai multor comisii interne din cadrul INBIMB. 

 
 
Activitate științifică și de cercetare (a se vedea lista de lucrări anexată):  

- Manager de proiect sau membru în echipa de cercetare a numeroase granturi câștigate prin competiție  
- Investigator principal sau co-investigator în numeroase trialuri clinice. 
- Ariile științifice de interes: infecții virale cronice (virusuri hepatitice, herpesvirusuri, HIV), infecții virale cu 

potențial oncogen, gripa, terapie antivirală,  vaccinologie, infecții asociate sarcinii, infecții la pacienți 
imunodeprimați, infecții fungice invazive și terapie antifungică, infecții bacteriene severe, rezistența 
bacteriană la antibiotice. 
 
 

Activitate publicistică (a se vedea lista de lucrări anexată) 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, Str Dionisie Lupu, nr 37, Sector 1, 
București, Cod 70183. 

2. Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, București , Str Dr Grozovici, Nr 1, Sector 2, 
București, Cod 021105 
 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică universitară și postuniversitară de predare în domeniul bolilor infecțioase,  
Activitate clinică medicală în domeniul bolilor infecțioase, 
Activitate științifică, activitate de cercetare și activitate publicistică în domeniul Bolilor Infecțioase 

 
 
 

Perioada Ianuarie 2000-ianuarie 2007 

Funcția Șef de Lucrări – Disciplina de Boli Infecțioase, Facultatea de Medicină,  UMFCD 
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Activități și 

responsabilități principale 

  
Activitate didactică în domeniul bolilor infecțioase:  

- Organizarea de cursuri și evaluarea studenților în cadrul disciplinei de Boli Infecțioase pentru studenți în 
anul VI ai Facultății de Medicină din cadrul UMF CD  

- Coordonarea lucrărilor de licență ale studenților Facultății de Medicină  
- Coordonarea și evaluarea medicilor rezidenți aflați în stagiul de boli infecțioase, repartizați la INBIMB, 

Secția Adulți III.  
- Organizarea și susținerea de cursuri postuniversitare, adresate medicilor specialiști de boli infecțioase, 

medicina de familie, obstetrică/ginecologie, neonatologie, pediatrie, neurologie, ATI, dermatovenerologie, 
oftalmologie, chirurgie generală, medicina de laborator, epidemiologie. 

- Membru Comisie Examen de Admitere în Facultatea de Medicină UMF CD, Membru Comisii de Evaluare a 
Lucrărilor de Licență, Membru comisii admitere doctorate, Membru Comisii de concurs pentru ocuparea 
unor posturi în UMF CD, Membru Comisii Examen de Specialitate, Examen de Primariat. 

 
Activitate medicală în domeniul Bolilor Infecțioase:  

- Activitate clinică medicală în domeniul bolilor infecțioase pentru pacienții spitalizați, în special pentru cei cu 
infecții severe bacteriene, virale și fungice.  

- Activitate clinică medicală de tip ambulator pentru pacienții aflați în evidență cu infecție HIV și infecție 
cronică VHB și VHC, și de asemenea pentru gravidele care se adresează pentru infecții asociate sarcinii; 
  

 Activitate de conducere: Medic Șef de Secție al Secției Adulți III din INBIMB (din noiembrie 2003). 
  
 Activitate științifică și de cercetare (a se vedea lista de lucrări anexată):  

- Manager de proiect sau membru în echipa de cercetare pentru unele granturi câștigate prin competiție  
- Investigator principal sau co-investigator în trialuri clinice. 
- Ariile științifice de interes: infecții virale cronice (virusuri hepatitice, herpesvirusuri, HIV), infecții virale cu 

potențial oncogen, gripa, terapie antivirală,  vaccinologie, infecții asociate sarcinii, infecții la pacienți 
imunodeprimați, infecții fungice invazive și terapie antifungică, infecții bacteriene severe, rezistența 
bacteriană la antibiotice.  

Activitate publicistică (a se vedea lista de lucrări anexată). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, Str Dionisie Lupu Nr 37, Sector 1, 
București 

2. Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, București, Str Dr Grozovici nr 1, Sector 2, 
București. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică universitară și postuniversitară de predare în domeniul bolilor infecțioase,  
Activitate clinică medicală (pentru pacienți spitalizați și în sistem ambulator), 
Activitate științifică, activitate de cercetare și activitate publicistică în domeniul Bolilor Infecțioase 

Perioada Februarie 1991- decembrie 1999 

Funcția Asistent universitar – Disciplina de Boli Infecțioase, Facultatea de Medicină, UMF CD 
Medic primar Boli Infecțioase (din iunie 1998) 
Medic specialist Boli Infecțioase (din ianuarie 1994) 

Activități și 
responsabilități principale 

- Activitate didactică în domeniul bolilor infecțioase pentru studenții la Facultatea de Medicină și medici 
rezidenți/secundari.  

- Coordonare de lucrări de licență pentru studenți la Medicină 
- Membru în echipa de cercetare a unor proiecte de cercetare; Co-investigator în studii clinice. 
- Activitate clinică medicală în domeniul bolilor infecțioase pentru pacienții spitalizați și în sistem ambulator 

pentru pacienții cu infecție HIV și cu Infecție cronică VHB, VHC.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 
2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Colentina 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Activitate didactică universitară și postuniversitară în domeniul bolilor infecțioase,  
Activitate clinică medicală (pentru pacienți spitalizați și în sistem ambulator), 
Activitate de cercetare, activitate stiintifică și publicistică. 

  

Educaţie şi 
formare 

 

 

 

August 2016 - Atestat de Abilitare în domeniul de Studii universitare de Doctorat în Medicină (prin Ordinul 
Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice  Nr. 4874/11.08.2016).  
Teza de abilitare cu titlul „Actualități și perspective în diagnosticul și tratamentul unor infecții virale 
cronice” a fost susținută public în iunie 2016.  
 

Perioada   Martie 1995- ianuarie 2000: Studii Doctorale în cadrul UMF Carol Davila București  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în medicină (Diploma A nr 0000539 – Ordin MEC 3337/8 martie 2000) 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 
 
 
Medicina, Boli infecțioase 
Teza de doctorat, cu titlul ”Infecţii cu virusuri herpetice: Seroprevalenţa, Diagnostic şi tratament” a fost 
susținută public în anul 2000 și a primit distincția “Summa cum laude” 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

UMF “Carol Davila” București–Catedra de Boli Infecțioase. Coordonator :  Acad. Prof. Dr. Mircea Angelescu 
 
 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

ISCED6 

 
 

Perioada 

 
 
1991-1994 – Rezidențiat Boli Infecțioase 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Medic specialist Boli infecțioase 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Activitate de medic rezident în specialitatea Boli infecțioase 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Colentina  
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

 
Perioada 

 
1981-1987 – Student Facultatea de Medicină, UMF Carol Davila București 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Medic generalist 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

Medicina 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

ISCED5 

 
 

 
 

 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 
 
 

 
 

 
  

Limba maternă Româna 
  

Limbi straine 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Ințelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 
 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2 C2 C2 C1 C2 

Franceza  B1 B1 B1 A2 A2 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Competenţe şi 
abilităţi sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

 

Abilități de comunicare și de muncă în echipă – dobândite în cursul a peste 25 de ani de activitate didactică 
și medicală, și prin interacțiunea cu pacienții în cursul activității medicale de spital și ambulator. Am fost/sunt 
membru în diferite echipe, cum sunt echipele de cercetare ale diferitelor proiecte naționale și internaționale, 
comisii consultative, comitete editoriale și de redacție, diferite comisii medicale naționale și internaționale. În 
unele dintre aceste comisii am ocupat o poziție de conducere (De exemplu Vicepreședinte al Comisiei de Boli 
Infecțioase a Ministerului Sănătății). De asemenea am fost invitată la un numar mare de emisiuni TV și radio. 

 

 

Abilități de prezentare – dobândite de-a lungul a peste 25 de ani de activitate științifică și didactică, dar și prin 
prezentarea de lucrări științifice și cursuri postuniversitare în cadrul a numeroase conferințe medicale 
naționale, regionale, sesiuni de comunicări științifice și simpozioane. De asemenea, am participat la o serie de 
cursuri pentru dezvoltarea abilităților de speaker, cum ar fi: 
 Global speaker development meeting. Curs desfășurat în cadrul 16th ECCMID, Franța, aprilie 2006. Lectori: 
A. Quintana (USA), K. Itani (USA), P. Eggimann (Elveţia).  
 Tehnici de prezentare pentru grupuri – să ne convingem audiența. Brașov, 1-2 iulie 2006. Organizat de Flux 
Training and consultancy. 

 

 

Abilități de coordonare a unei echipe și de management al unor proiecte de cercetare inter și 
multidisciplinare complexe (a se vedea lista de granturi și proiecte de cercetare). În calitate de Șef de Secție 
al Departamentuli Adulți III, coordonez activitatea medicală, didactică, științifică și de cercetare a unei echipe 
medicale formate din peste 30 de cadre medicale (medici, cercetatori, asistente).  

 

 

Abilitatea de a desfășura activitatea într-un mediu multicultural, dobândită prin participarea la evenimente 
științifice internaționale: congrese medicale europene sau internaționale, simpozioane știintifice internaționale și 
prin participarea la trialuri clinice, granturi internaționale, Expert Meeting-uri și Advisory Board-uri internaționale. 

 
2019 – Certificat de Good Clinical Practice (GCP) eliberat la 20 martie 2019 de NIDA Clinical Trials Network si 
de Institutes of Health-Department of Health 
 
2015 -  Curs de Clinical Research and ICH GCP for investigators – Quintilles Global Learning. 
 
2013 – Curs de Clinical Research and ICH GCP for investigators Curs internațional organizat de 
Quintiles, București, 31 ian 2013. Diplmă de participare 
 
2013 – Curs de Bioetică, Organizat de Catedra de Medicină Legală, UMFCD, 29 ian 2013  
 
2011 – Curs Clinical Trial Project Management, organizat de The Institute of Clinical Research, UK; 
 
2011 – Curs de Pedagogie Generală – organizat de Catedra Pedagogie Medicală și Generală, UMFCD. 
  
2007 – Curs de Management de Proiect, Ministerul Educației și Cercetării (Seria D 0008688)  
 
2007 - Curs ”Managementul riscului în practica medicală”– În cadrul Programului Național de Evaluare, 
Consultanță și Asistență Legală Specializată, organizat de MedRight Experts;  
 
2007 - Curs Cercetare clinică și organizarea trialurilor clinice – Curs teoretic și Workshop pentru 
investigatori,  organizat de Encorium Romania SRL 
 
2004 – Certificat Competență în Managementul Serviciilor de Sănătate (seria A, nr 0002016/ 5 nov 
2004)   

De asemenea am dobândit aptitudini organizaționale în cursul  celor peste 15 ani de activitate de Șef de Secție 
al Secției Adulți III. 

Am fost membru al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor 
Babeș, București în perioada 2013-2015. 

Sunt membru în Consiliul Științific, Consiliul Medical, Comisia HIV/SIDA din INBIMB 
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Am participat în Comitetul de organizare sau Comitetul științific a peste 60 manifestări științifice naționale 
(unele cu participare internațională), dintre care menționez selectiv mai jos următoarele: 

 Membru în Comitetul Științific al “Zilelor Științifice ale Institutului Național de Boli infecțioase Prof. Dr. Matei 
Balș” în toate cele 14 ediții anuale desfășurate în perioada 2005-2019.  

 Membru în comitetul științific al Conferinței Naționale anuale de Boli Infecțioase de la Timisoara, edițiile 2014; 
2015, 2016, 2017, 2018. 

 Membru în comitetul științific al Școlii de Vară anuale de Boli Infecțioase de la Iași, edițiile 2014; 2015, 2016, 
2017, 2018. 

 Membru în Comitetul Științific al Conferinței Naționale anuale de Boli Infecțioase cu participare internațională 
Infecția azi. Terapia încotro?”, Cluj – Napoca; Edițiile 2015, 2016, 2017, 2018. 

 Membru în Comitetul Științific al “Congresului Național HIV/SIDA”, care se desfășoară o data la 2 ani, din 
2002.  

 Membru în consiliul științific al Conferinței Naționale anuale de Pediatrie, București; edițiile 2013, 2018. 
 Membru în Comitetul Științific al “Conferinței Naționale anuale RoVaccin, București; edițiile 2015, 2016; 2017, 

2018, 2019. 
 Membru în Comitetul Științific al Conferinței Naționale anuale de Farmacie, București; edițiile 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
 Membru în Comitetul Științific al Conferinței Naționale anuale de Microbiologie și Epidemiologie; Edițiile 2015, 

2016, 2017, 2018; 
 Membru în comitetul de organizare al “7th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection”, 

Sibiu, 13-15 octombrie 2016 
 Membru în Comitetul Științific al Conferinței Naționale anuale de Medicină de Familie, București; Edițiile 2012; 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 Membru în Comitetul de Organizare al manifestării științifice “Actualități și perspective în bolile infecțioase”, 26-
27 aprilie 2011, București 

 Membru în Comitetul Științific al “Simpozoinului Național Managementul Pacientului Critic în Boli Infecțioase”, 
București, 25-27 noiembrie 2010. 

 Membru în Comitetul Științific al Zilelor Medicale Prahovene, Sinaia, Edițiile 2009, 2010, 2013. 
 Membru în Comitetul Științific al Conferinței Naționale Interdisciplinare Antibioterapia în Secțiile de Chirurgie 

și Terapie Intensivă.  București, 8-10 iunie 2006.    
 Membru în Comitetul Științific al 4th Romanian Satelite Symposium of Salzburg Medical Seminars 

International Infectious Diseases, București – 8 iunie 2006. Organizat de American Austrain Foundation în 
colaborare cu Societatea Română de Pneumologie.  

 Membru în Comitetul Științific al Conferinței Naționale Interdisciplinare Antibioterapia în Secțiile de Pediatrie 
și Specialități Medicale. București, 2-4 iunie 2005.    

 Membru în Comitetul Științific al Conferinței Naționale Interdisciplinare Antibioterapia în Secțiile de Chirurgie, 
București, 20-22 mai 2004. 

 Membru în comitetul științific al Congresului național de HPV, Edițiile 2016, 2017, 2018. 
 
 
 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Abilități de utilizare a Microsoft Office (Word™, Excel™ si PowerPoint™) și Paint, dobândite prin utilizarea 
acestor programe pentru pregătirea prezentărilor științifice, cursurilor pentru studenți și rezidenți, a articolelor 
științifice și a monografiilor și capitolelor de cărți redactate și publicate; Abilități de utilizare a programelor SPSS 
și EPI-INFO, dobândite prin utilizarea acestora în prelucrarea datelor statistice în cadrul acrivității de cercetare.  

 
 

 
 

Informaţii  
suplimentare 

 
 
 
 

 
I. Activitate științifică  (a se vedea lista de lucrări).  
 
 Sunt autor / coautor a 7 tratate / monografii  și a 31 de capitole în alte tratate / monografii. 
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 După dobândirea titlului de Doctor în Medicină  (2000) am fost autor / coautor la numeroase lucrări 
științifice, clasificate după cum urmează:   

- 41 de articole in extenso, publicate în reviste medicale indexate ISI cu Factor de impact  
- 71 de articole in extenso, publicate în reviste medicale indexate în alte BDI   
- 60 de articole in extenso, publicate în reviste medicale recunoscute CNCSIS 
- 142 rezumate, publicate în reviste medicale indexate ISI, cu IF. 
- 54 de rezumate publicate în reviste medicale indexate în alte BDI  
- 164 rezumate publicate în reviste medicale neindexate sau în volumul de rezumate al conferințelor 
- Numărul total de citări ale articolelor publicate:  

o 695 citari (după Web of Science)  
o 494 citări (după Elsevier Scopus) 
o 493 citări (după Google Scholar). 

- Indicele Hirsch (h-index) în Thomson/ISI = 9 
- Indicele Hirsch (h-index) în Google Scholar = 12 
- Indicele Hirsch (h-index) în Scopus = 11 

 La invitația editorilor am fost citată în Who”s Who Medical in Romania, Pegasus Press, București 2006, pag 
15 și pag 448. 

 
 
 
 

II. Activitatea de cercetare  

Am fost Membră a Comisiei de Specialitate a 6-a a CNCSIS (Științe Medicale), în perioada 2009-2010, în 
cadrul căreia am evaluat peste 200 de proiecte de cercetare. 

Monitor Științific VIASAN (Programul Național pentru Sănătate), între 2007-2010.  

Membru al Panelului de Experți-evaluatori CNCSIS și CEEX din 2006 (certificat nr 11/6.11.2006), perioadă în 
care am evaluat peste 100 de proiecte științifice. 

Expert evaluator medicamente pentru ANM 

Membru supleant al Comisiei de etică a ANM între 2009-2016. 

Membră a Bioresearch Monitoring Information System (BMIS) – for investigational new drug studies 
(www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/BMIS/ index.cfm), parte a Center for Drug Evaluation and Research – 
FDA, număr de identificare: 447103. 

Citată în Cartea Alba a Cercetării din România (poziția 9), baza de date realizată de Ad-Astra (www.ad-
astra.ro/cartea-alba/search_authors.php) 

 

 

Granturi de cercetare internaționale (n=7) 

 Director de Proiect în cadrul a  2 granturi de cercetare internaționale, investigator principal în cadrul altui 
grant internațional și membru în echipa de cercetare a încă 4 granturi internaționale. 

1. Coordonator Național pentru România al unui grant internațional de supraveghere 
epidemiologică: Global Epidemiology and Outcomes Reserach (GEOR) Database - AI463-121 
European Longitudinal Chronic Hepatites B Survey, 2008-2010. În acest proiect de cercetare au 
participat 5 țări: Franța, Germania, Turcia, Polonia și România.  

2. Manager Național de Proiect pentru România într-un grant internațional de supraveghere 
epidemiologică: Protocol EPI40077 - A Cross-sectional study of HSV1 and HSV2 seroprevalence in 
Romania, 2004-2007. Activitatea desfășurată în acest proiect a fost supravegheată de doi experți 
științifici ai OMS: Dr. Jennifer Smith (SUA) și Dr. J.E. Malkin (Franta). În acest proiect au participat 
Polonia, Grecia, Ungaria și România. Sursa de Finanțare Focus Techmologies – USA si GSK Research 
& Development, UK.  

3. Membru în echipa de cercetare a unui grant de cercetare internațional: Capacity Building in 
HIV/Syphilis prevalence estimation using non-invasive methods among MSM in Southern and Eastern 
Europe, 2009-2011. 

4. Membru în echipa de cercetare a unui grant de cercetare internațional: The role of vitamin D in 
protection against infectious diseases. Parteneri: INBIMB și Departamentul de Biologia Radiațiilor din 
cadrul Norvegian Radium Hospital (Norvegia), 2009-2011. 

5. Membru în echipa de cercetare a unui grant de cercetare internațional: Acoustic toxicity of 
aminoglycosides: Clinical data and molecular and cellular mechanisms. Parteneri: UMFCD București și 
Universite Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgia, 2009-2011. 

 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/BMIS/%20index.cfm
http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/search_authors.php
http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/search_authors.php
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6. Membru în echipa de cercetare a unui grant de cercetare internațional: Evolution of Chronic 
Gastritis and Intestinal Metaplasia after eradication of CagA+ Helicobacter pylori Strains, 2007-2010. 
Partener principal: Spitalul Dr I Cantacuzino, București.Sursa de Finanțare: Departament de Cercetare 
al Dr Reddy – India.  

7. Investigator principal în echipa de cercetare a unui grant de cercetare internațional: Global 
Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN) prospective study in Romania 2016-2017. Sursa de 
finanțare: Fundation D’Epidemiologie, Franța. 

 

Granturi de cercetare naționale (n=12) 

 Director de Proiect al  unui grant de cercetare național, Coordonator Științific în doua granturi naționale, 
Coordonator pentru monitorizarea proiectului pentru un proiect POSDRU, membru în echipa de cercetare a 
alte 7 granturi naționale, finanțate prin competiții de proiecte, Formator EMC și Expert Elaborare Ghid în cadrul 
unui proiect POCU. 

 
1. Formator EMC și Expert Elaborare Ghid în cadrul proiectului POCU: “Competență și calitate în 

serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor 
infecțioase”, septembrie 2018-decembrie 2020. 

2. Manager de Proiect al Grantului Național No. 1454 / 2007, PNCDI II; Acronim: LIMFO-VIR - 
Corelarea metodelor de diagnostic privind evaluarea implicării virusurilor hepatitice în limfoproliferarile 
cronice – prevalența infecției și identificarea unor mecanisme moleculare implicate în oncogeneză. 
Instituție Coordonatoare: INBIMB. Instituții partenere = 5 (inclusiv UMF CD). Perioadă desfășurare: 
2007-2010. Coordonator de Proiect: Conf Dr Victoria Aramă. Sursa finanțare ANCS. Buget global 
grant: 871 626 RON.  

3. Coordonator Științific al Grantului Național de tip CNCSIS A No. 848/2006. Acronim CMV-HIV: 
Evaluarea tehnicilor de biologie moleculară pentru diagnosticul infecției cu citomegalovirus și rolul 
încărcăturii virale CMV în progresia infecției HIV la pacienți aflați sub tartament antiretroviral. 2007-
2009. Instituție Coordonatoare: UMFCD București. Coordonator de Proiect: Prof. Dr. Adrian Streinu 
Cercel. Sursa de finanțare: CNCSIS. Buget:171 000 RON.   

4. Coordonator Științific al Grantului Național de tip PNCDI II No. 3034/ 2008; Acronim: SLD-ART - 
Identificarea patternurilor metabolismului glucidic și lipidic prin mijloace moderne de diagnostic și 
corelarea acestora cu riscul cardiovascular la pacienți cu infecție HIV aflați sub HAART. 2008-2011. 
Instituție Coordonatoare: INBIMB. Instituții partenere = 3 (inclusiv UMFCD). Coordonator de Proiect: 
Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel. Sursa de finanțare: ANCS. Buget global: 634 966  RON.  

5. Coordonator de Monitorizare a proiectului în Proiectul POSDRU nr 86/1.2/64124: Formarea și 
dezvoltarea abilităților și interesului pentru cercetarea științifică teoretică și aplicată pentru masteranzi 
în domeniul științelor medicale. 2010-2013. Instituție Coordonatoare: NBIMB; Coordonator de Proiect: 
Prof Dr Adrian Streinu Cercel. 

6. Membru în echipa de cercetare a Grantului Național de tip  PNCDI II No. 2361/2008, Contract no 
42-116 / 2008: Managementul meningitelor bacteriene acute: Stretegii moderne de investigație și 
intervenționale. 2008-2011. Instituție Coordonatoare: Institutul Cantacuzino București. Coordonator de 
Proiect: Dr. Vasilica Ungureanu 

7. Membru în echipa de cercetare a Grantului Național de tip  PNCDI II No 4148/2008. Acronim: 
CLINAMIN. Studiul mecanismului de acțiune la nivel celular și al implicațiilor clinice ale 
aminoglicozidelor. Crearea unor protocoale de prevenție a efectelor toxice. 2008-2011. Instituție 
Coordonatoare: UMFCD Bucuresti; Coordonator de Proiect: Prof Dr Eugenia Kovacs.  

8. Membru în echipa de cercetare a Grantului Național de tip  PNCDI II No. 2438 / 2007. Acronim: 
AVRI – Evaluarea profilului molecular al virusului gripal privind rezistența la antivirale și relevanța 
clinică a acestuia. 2007-2010. Instituție Coordonatoare: Institutul Cantacuzino, București.  Coordonator 
de Proiect: Dr. Viorel Alexandrescu. Sursa de finanțare: ANCS. Buget global: 2 000 000 RON. 

9. Membru în echipa de cercetare (Expert pe Termen Lung) a proiectului POSDRU no 
89/1.5/S/64109. Sprijinirea cercetării prin formarea de specialiști în cadrul programului de Studii Post-
Doctorale. 2010-2013. 

10. Membru în echipa de cercetare a Grantului Național de tip  CNCSIS A No 386/2004: Evaluarea 
tehnicilor de biologie moleculară în diagnosticul tuberculozei paucibacilare. Epidemiologia moleculară a 
tuberculozei multirezistente în România. 2004-2007. Coordonator de Proiect: Dr. Adriana Hristea. 

11. Membru în echipa de cercetare a Contractului no.13429/24.11.2004 – Convenţia de Colaborare între 
IBI Matei Balş şi Centru Naţional de Gripă din Institutul Cantacuzino, în vederea diagnosticului serologic 
al cazurilor de IACRS spitalizate în sezonul rece 2004-2005. Acest contract de cercetare face parte 
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integrantă din Programul Santinelă de supraveghere a circulaţiei virusurilor gripale în România – afiliat 
OMS. 

12. Expert pe termen lung și coordonator al unui nucleu de cercetare de 15 doctoranzi și post-doctoranzi 
în proiectul POSDRU nr. 159/1.5/S/137390. Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate 
a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc), 2014-2015 

 

Trialuri clinice (n=50) 
 
Am fost / sunt Investigator Principal în peste 50  trialuri clinice multicentrice internaționale și membru în 
echipa de cercetare a 5 trialuri clinice multicentrice internaționale 

 
III Activitate didactică 
 Activitate didactică de predare / LP Boli Infecțioase la studenții  Facultății de Medicină / FMAM 

Înainte de promovarea la Șef de Lucrări (2000), am desfășurat ocazional activitate de predare, ținând  în medie                
20 de cursuri pe an. În paralel, am îndrumat activitatea în stagiul clinic in Boli Infecţioase a 8-10 grupe                       
studenți / an. 
După promovarea la Șef de Lucrări (2000), am desfășurat activitate de predare cu caracter sistematic 
pentru studenții anului V-VI de la Facultatea de Medicină, coordonand activitatea de predare / LP a câte 2 serii 
studenți/an. Am coordonat activitatea clinică practică în stagiul de Boli Infecțioase a 6-8 grupe de studenți/an. 
În perioada 2007-2018 am coordonat activitatea predare/LP la 1-2 serii de studenți/an de la Facultatea de 
Medicină. 
În perioada 2007 – 2016 am coordonat cursul / LP de boli infecțioase pentru 9 serii de studenți de la Facultatea 
de Moașe și Asistență Medicale (secția Moașe). 
 
 Activitate îndrumare Lucrări de diplomă  

Până în prezent am coordonat activitatea a 67 lucrari de diplomă. 
După promovarea la postul de Conferențiar universitar am fost anual membru în comisia de susținere a 
lucrărilor de licență de la Disciplina de Boli Infecțioase. 
În anul 2018 am fost Membru în comisia de redactare a subiectelor pentru examenul de licență 2018. 

 

 Coordonator rezidenți 
Am coordonat activitatea a numeroși rezidenți de boli infecțioase și de alte specialități. În medie, am primit 
anual spre coordonare 5 rezidenți noi de Boli Infecțioase și 10 rezidenți din alte specialități.  
Până în prezent am coordonat activitatea a 61 de medici rezidenți de Boli Infecțioase și a 154 de rezidenți 
de alte specialități. 

 
 Coordonator doctoranzi 

În anul 2016 am obținut atestatul de abilitare pentru coordonarea tezelor de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a   
UMFCD (ordinul nr.4874/11.08.2016 emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice). 

În prezent, am în coordonare 5 doctoranzi cu frecvență, dintre care 2 cu bursă. 
În ultimii 3 ani am avut calitatea de referent și membru în 27 comisii pentru susținerea tezelor de doctorat și am 
făcut parte anual din comisia de admitere în doctorat la Boli Infecțioase (în calitate de membru sau președinte).   
 
 Membru în comisii de examen 

Până în anul 2015, am participat la un număr de peste 20 comisii pentru examene de promovare pe linie 
medicală sau didactică.  
În ultimii 3 ani am fost președinte de comisie sau membru în comisiile a numeroase examene de specialitate 
sau primariat în Boli Infecțioase, concursuri pentru ocuparea unor posturi de medic specialist sau primar în 
spitale de Boli Infecțioase, concursuri pentru ocuparea de posturi didactice la Disciplinele de Boli Infecțioase din 
UMF Carol Davila București și din alte UMF din țară, după cum urmează: 

- 13 comisii pentru examene de obținere a titlului de medic specialist în Boli Infecțioase 
- 2 comisii pentru examenul de obținere a titlului de medic primar în Boli Infecțioase 
- 6 comisii pentru concurs în vederea ocupării unor posturi de medic specialist Boli Infecțioase 
- 17 comisii pentru concurs în vederea ocupării unor posturi didactice: 6 posturi de Asistent Universitar, 1    
  post de Șef de Lucrări, 7 de Conferențiar Universitar și 3 de Profesor Universitar. 

După obținerea atestatului de abilitare pentru coordonare teze de doctorat (august 2016) am fost membru în 
comisia a 5 examene de susținere a tezei de abilitare pentru alte cadre universitare din UMF Carol Davila 
București și din alte UMF din țară. 
 
 Susținerea de cursuri EMC 

Până în prezent am sustinut peste 144 cursuri (majoritatea creditate EMC), adresate medicilor rezidenți, 
specialiști și primari din specialitatea de boli infecțioase dar și din alte specialități (medicina de familie, 
ginecologi, specialități chirurgicale, ATI, reumatologie, hematologie, medicina de laborator, epidemiologie), 
precum și cursuri adresate asistentelor medicale.  
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IV Prestigiul profesional 
 

Ca urmare a experienței și expertizei acumulate în domeniul Bolilor Infecțioase, precum și a vizibilității 
naționale și internaționale a activității științifice am fost selectată pentru a face parte din diferite societăți 
științifice naționale și internaționale, colective științifice, comitete de experți sau pentru a coordona și modera 
secțiuni / sesiuni științifice la Congrese / Conferințe medicale sau pentru a primi diverse diplome sau premii. 
Dintre acestea am selectat ca dovadă a prestigiului profesional următoarele: 
 
 
Membru în 10 societăți științifice internaționale 
 Membru ISID –  International Society of Infectious Diseases din 2012 
 Membru GEEP – Groupe d’ Etudes Epidemiologiques et prophylactiques, Franta din 1998. 
 Membru ESCMID–European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases din 2006.  
 Membru EASL – European Association for the Study of the Liver din 2006.   
 Membru al International Valacyclovir HSV Transmission Study Group din 1999, în colaborare cu care  
   am scris un număr de articole științifice prezentate la conferințe internaționale și publicate în reviste indexate    
   în baze de date internaționale, care totalizează un număr mare de citări. 
 Membra a EUCORE study group (European Cubicin Outcome Registry and Experience) din 2010.   
 Membru Asociat al IHMF – International Herpes Management Forum din 1998. Am fost invitată de   
   Comitetul  IHMF la întrunirile anuale ale acestuia, unde am participat la discuțiile de elaborare a ghidurilor    
   terapeutice pentru infecțiile cu HSV, VZV si CMV.  
 Membru al Rotavirus Global Speker Bureau in the Global Rotavirus Academy din 2010 

 Membru al Grupului de Experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra  
   documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile   
   structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene din 2010. 
 Membru Fondator al Academiei Europene HIV/SIDA și de Boli Infecțioase  (www.aidsacademy.org). 

 
 
Membru / Președinte în societăți științifice naționale 
 Secretar a Comisiei de Boli infecțioase din Ministerul Sănătății între 1999-2001. 
 Vicepreședinte Comisie de Boli Infecțioase din Ministerul Sănătății între 2001-2005 (Ordinul MS 199/2001   
   si Ordinul MS 302/2002) și între 2009-2014. 
 Vicepreședinte al Comisiei de Experți CNAS pentru tratamentul Hepatitelor cornice Virale (2010-2015) 
 Membră a Comisiei de Boli Infecțioase asociată Academiei Române de Științe Medicale, din 2012 
 Secretara Consiliului consultativ pentru vaccinări  (2008-2010) 
 Membru supleant al Comisiei Naționale de Etică afiliată Agenției Naționale a Medicamentului și EMEA (2009-
2016). 
 Membru al Comisiei de Specialitate a 6-a a CNCSIS (Științe Medicale), în perioada 2009-2010, în cadrul   
  căreia am evaluat peste 200 de proiecte de cercetare. 
 Membru al Comitetului de Experți pentru constituirea unei echipe multidisciplinare de sprijin în caz de  
  acte de bioterorism, din 2007 
 Membru al Comisiei Interdisciplinare de Experți pentru Asistența Tehnică de Urgență pentru  
  Pregătirea României în caz de Pandemie, din  2006 
 Membru al Grupului Tehnic de Lucru al Ministerului Sănătății pentru Ameliorarea Planificării și  
  Coordonării Răspunsului în caz de Pandemie de Gripa Aviară, din 2008  
 Membru al Societății Române de Studiul Ficatului Dr. Herbert Falk, din 1998. 
 Membru al Asociației Medicilor din România – Societatea de Boli Infecțioase, din 1987.  
 Membru al Asociației Române pentru Medicina Sexualității, din 2006  (www.amsr.ro).  
 Membru Fondator al  Societății Române de Farmacoeconomie, din 2001. 
 Membru al Societății Române de Boli Infecțioase, din 2013 
 Președinte al Societătii de Boli Infecțioase si HIV/SIDA, din 2015. 
 Membră în Consiliul științific al Societătii Române de Human Papilloma Virus, din 2015 

 Membră în Comitetul Național de Certificare a Eradicării Poliomielitei si în Grupul Tehnic Național de  
  Experți pentru clasificarea cazurilor de paralizie acută flască, din 2016 

 Membră în Asociația „Societatea Română de Microbiologie”, din 2016 

 Președinte în Comisia internă a INBI “Prof. Dr. Matei Balș” pentru tratamentul Hepatitelor cronice  
  virale B si D în perioada martie 2017 – octombrie 2018. 
 Membră în grupul de Experți, din cadrul Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la 
Antimicrobiene (CNLRA) înființat în baza Hotărârii Guvernului 879/2018. 

 
 

http://www.aidsacademy.org/
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Membru în comitetul editorial la 11 reviste medicale  

 

 Membru al Comite scientique international de la Revue Medecine et Maladies Infectieuses, din 2009,  
    revistă editată de Elsevier Masson; Revistă indexată ISI (factor de impact 2017: 1,307) și Medline/Index  
    Medicus, Current Contents/Clinical Medicine, Embase/Excerpta Medica, Pascal/Inist-CNRS. 
 Membru în Editorial Board al The Journal of Critical Care Medicine din 2016, revistă indexată ISI Clarivate  
   Analytics (Thomson Reuters). 
 Membru al comitetului editorial al Lancet infectious diseases – Romanian edition, în perioada 2007-2016,  
    editat de Elsevier; revistă medicală indexată ISI. De notat că The Lancet Infectious Diseases – UK are un   
    factor de impact de 15,58. 
 Secretar General al Comitetului Editorial al revistei Therapeutics, Toxicology and Clinical Pharmacology,   
    revistă recunoscută CNCSIS B+, indexată în Academic Medical Database, get Cited, IndexCopernicus și   
    EBSCOhost (intre 2009-2015). 
 Membru în Comitetul Științific al Revistei Române de Hemostază și Tromboză,  ISSN 2248-0730,  
    recunoscută CNCISIS categoria C. 
 Membru al comitetului editorial al revistei Infomedica (CNCSIS C) în perioada 2002-2008 
 Membru în comitetul editorial al revistei Germs, indexată în Health Reference Center Academic, Academic  
   OneFile, Index Copernicus, GetCited, EBSCOhost. ISSN 2248-2997 
 Membru în Consiliul Editorial al revistei Practica Medicala.ro, din 2012. Revistă recunoscută CNCSIS B+.  
    ISSN 1842-8258. Indexată în EBSCO, Scirius, GetCited si WAME 
 Membru în Consiliul Editorial al revistei Practica farmaceutica.ro, din  2013. Revistă recunoscută CNCSIS  
    B+. ISSN 2066-5563 
 Membru în comitetul editorial la revistei Infectio.ro, din 2012. ISSN 1841-348X 
 Membru în comitetul editorial la revistei Journal of Contemporary Clinical Practice, din 2015. Revista  
    indexata BDI. ISSN 2457-7200 
 

 
Activitate de referent științific (recenzor) pentru 10 reviste medicale: 

 
 The Journal of Critical Care Medicine din 2016, revistă indexată ISI Clarivate Analytics (Thomson Reuters). 
 Infomedica. Revistă recunoscută CNCSIS C, în perioada 1998-2010  
 Pneumologia. Revistă indexată  PubMed 
 Therapeutics, Toxicology and Clinical Pharmacology. Revistă recunoscută CNCSIS B+. 
 Germs  (Revistă indexată BDI). 
 Reviewer invitat al BMC-series Journals (Indexate ISI) 
 Infectio.ro (Revistă indexată ISI cu IF) 

 Diabetology & Metabolic Syndrom (revistă BDI) 

 Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases (Revistă ISI cu IF) 

 Revista Română de Medicină de Laborator (Revistă ISI, cu IF) 
 

Diplome de excelență primite: 
 

 Diplomă de onoare pentru deosebita contribuție la lucrările științifice ale Congresului Universității de Medicină 
și Farmacie Carol Davila București, Ediția a VII-a, Palatul Parlamentului, București, 10-12 octombrie 2019. 

 Diplomă de Excelență acordată de Societatea Națională de Medicina Familiei, pentru calitatea de Lector la 
Conferința Medic.ro “Medicina de familie între teorie și practică”, București, 27-28 februarie 2018, în semn de 
prețuire a contribuției aduse educației medicale românești și a susținerii dezvoltării practicii medicale. 

 Certificat de Excelență, nr.1/06.06.2018, pentru susținerea prezentării științifice cu tema ”Utilizarea 
probioticelor în pediatrie”, în cadrul simpozionului științific dedicat Probioticelor, desfățurat în București, 6 iunie 
2018. Prin decernarea acestui certificat I se recunosc titularului profesionalismul și deosebita contribuție 
aduse în cadrul simpozionului. 

 Diplomă de Excelență acordată de Societatea Națională de Medicina Familiei, pentru calitatea de Lector la 
Conferința Medic.ro “Medicina de familie între teorie și practică”, București, 6-7 septembrie 2018, în semn de 
prețuire a contribuției aduse educației medicale românești și a susținerii dezvoltării practicii medicale. 

 Diplomă de Excelență acordată de Societatea Naționala de Medicina Familiei, pentru calitatea de Lector la 
Conferința Medic.ro:”Medicina de familie între teorie și practică”, Constanța, 25-26 octombrie 2018, în semn 
de prețuire a contribuției aduse educației medicale românești și a susținerii dezvoltării practicii medicale. 

 Diplomă de Excelență acordată de Societatea Națională de Medicina Familiei, pentru calitatea de Lector la 
Conferința Medic.ro: “Medicina de familie între teorie și practică”, Pitești, 14-15 noiembrie 2018, în semn de 
prețuire a contribuției aduse educației medicale românești și a susținerii dezvoltării practicii medicale. 
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   Membru Expert invitat în Advisory Boards și Expert Meetings (2016-2019):  
 
În ultimii 3 ani am fost invitată ca expert la numeroase Advisory Board-uri și Expert Meeting-uri în arii tematice de mare interes și 
actualitate pentru patologia infecțioasă din România, dintre care am selectat următoarele: 
  
 Membru în echipa de Experți Advisory Board “IMD vaccination”, 27 septembrie 2019 
 Membru în echipa de Experți Fluenz Advisory Board, 4 iulie 2019 
 Membru în echipa de Experți Romanian HCV Advisory Board, 17 aprilie 2019.  
 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema: ”Increased risk for invasive pneumococcal 

and meningococcal diseases in special populations and available international guidelines”,  București, 14 februarie 
2019. 

 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema ”Optimizarea vaccinării antigripale în România”, 
București, 14 dec 2018. 

 Membru în Panelul de Experți la sesiunea cu tema ”Pași înainte în supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței 
medicale; Infecția cu clostridium difficile în România“ din cadrul celei de a XI-a Conferințe Naționale de Microbiologie și 
Epidemiologie, Sibiu, 9 noiembrie 2018. 

 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema ”How can we improve Romanian Surveillance 
System for invasive and other pneumococcal diseases”, București , 6 septembrie 2018. 

 Membru invitat în echipa de Experți a International Expert Meeting cu tema: ”Elimination of Viral Hepatitis in Romania – 
lessons learnt and the way forward”, organizat de Universitatea din Antwerp, Belgia la Bucuresti, 17 mai 2018. 

 Membru invitat în echipa de Experți a International Expert Meeting cu tema: ”HPV Prevention and Control Board 
International Meeting”, București, organizat de Universitatea din Antwerp, Belgia la Bucuresti,15-16 mai 2018. 

 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema ”Bronchovaxom in roumanian medical practice”, 
București, 7 decembrie 2017. 

 Membru invitat în echipa de Experți a International Expert Meeting cu tema ”Sezonal Influenza vaccination: rationale and 
potential impact of Quadrivalent influenza vaccines implementation”, Amsterdam, 16 martie  2017. 

 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema ”HCV General Session – Romanian protocol 
optimization”, București, 4 februarie 2016. 

 Membru invitat în echipa de Experți a International Expert Meeting cu tema ” HPV Expert Input Forum for the Central 
European Region”, Budapesta, 21 iunie 2016. 

 Membru invitat în echipa de Experți a International Expert Meeting cu tema ”Going beyound undetectable”, Viena, 17 martie 
2016. 

 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema ”Hepatita cu VHC – opțiuni terapeutice 
Interferon-free – strategia de acces la terapie a pacienților din România”, București, 16 martie 2016. 

 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema ”Advisory board interdisciplinar – Opinia 
experților în abordarea terapeutică a pacienților cu afecțiuni hepatice toxic-nutriționale”. București, 22 martie 2016. 

 Membru în echipa interdisciplinară de Experți la Advisory Board-ul cu tema: ”HCV Expert Input Forum”, București, 4 mai 
2016. 

 Invitată la dezbaterea “Hepatita C este acum vindecabilă”, Ambasada Italiei la București, 28 aprilie 2016 
 

Premii și distincții obținute: 
 
 Premiul CNCSIS pentru articolul “Clinical prediction rule for differentiating tuberculous versus viral   

 meningitis”. A. Hristea, ID. Olaru, C. Baicus, R. Moroti, V. Arama, M. Ion. I J Tuberculosis Lung Disease    
  2012 Jun;16(6):793-8 PMID: 22507645 [Epub 2012 Apr 9] IF 2011:  2,557. 

 Premiul I acordat pentru lucrarea “Patternurile caracteristicilor și managementul pacienților cu hepatita cronică 
VHB comparativ cu alte trei țări europene”. V. Aramă et al – Prezentare orală la  “Conferința Națională de Boli 
Infecțioase”, Timișoara, 12-14 mai 2011.   

 Medalia “Meritul Sanitar” în grad de “Cavaler”, acordat de Președinția României, în 15 aprilie 2010, pentru contribuția 
deosebită în cercetarea și practica medicală, precum și în semn de apreciere a activității meritorii desfășurate în cadrul 
sistemului sanitar. 

 Mențiune de Onoare acordată în cadrul manifestării “ Oncology and Molecular Biology sesion” - Porto, 26 Sept 
2010 pentru lucrarea Prospective analysis of patients with hepatitis viruses and chronic lymphoproliferative 
disorders (Prezentare orala). Vladareanu AM, Aramă V et al.  

 Premiul I pentru lucrarea Identificarea pattern-urilor metabolismului lipic şi glucid prin tehnici moderne de 
diagnostic la copiii şi adulţii cu infecţie HIV în terapie antiretrovirală şi corelarea cu riscul cardiovascular. SLD 
ART Grant PNCDI II nr. 3034 / 2008 - D.I.Munteanu, A.Streinu Cercel, V.Aramă, et al. Prezentare orală la Forumul 
național HIV-SIDA „Sindromul metabolic – de la concept la practică”, 5-7 iunie, 2009, Mamaia, România.   

 Premiul CNCSIS pentru articolul “Seroprevalence and risk factors associated with herpes simplex virus infection 
among pregnant women” V. Aramă, R. Vladareanu, R. Mihailescu et al. Publicat in Journal of Perinatal Medicine, 2008, 
vol 36 issue 3, 206-212. 

 Premiul I pentru lucrarea Bazele epidemiologice şi moleculare ale  implicării virusurilor  hepatitice B şi C în 
etiopatogenia  limfoproliferărilor cronice - Victoria Aramă et al. Lucrarea a fost prezentată oral la Al X-lea Congres 
Național de Boli Infecțioase cu participare internațională, Cluj Napoca, 4-7 iunie, 2008.  

 Paraplegia due to non-osseous spinal tuberculosis: report of three cases and review of the literature.  
        Hristea A, Constantinescu RV, Exergian F, Aramă V, et al. Int J Infect Dis. 2008 Jul;12(4):425-9. Epub 2008  
        Mar 5. Revistă indexată ISI și Medline/PubMed (PMID: 18321747). IF 2008= 2.21. RIS = 0.8758. Acest articol  
        este inclus în Top 10 al articolelor publicate pe această temă, conform BioMedLib. Articol citat de 11 ori.  
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 Premiul CNCSIS pentru articolul “Paraplegia due to non-osseous spinal tuberculosis: report of three cases and 

review of the literature”. A. Hristea, R. Moroti Constantinescu, F Exergian, V. Arama, Mircea Besleaga, Radu 
Tanasescu. International Journal of Infectious Diseases 2008, 12, 425-429; 10.1016/j.12.004. ISSN 1201-9712. 

 Premiul II pentru lucrarea  Epidemia de meningită probabil virală din 2007- cazuri îngrijite în secția Adulți III INBI 
Prof. Dr. Matei Balș. C Popescu, V. Aramă et al. Prezentare orală la “Zilele Științifice ale Institutului Național de Boli 
Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, București, 8-10 nov 2007 

 Premiul Jubiliar acordat de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, pentru monografia 
“Gripa umană şi aviară” (240 pages). Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel, Victoria Aramă. ISBN (10) 973 708 019-X / ISBN 
(13) 978 973 708 019 6. Editura Universitară ”Carol Davila”, Bucharest, 2006. Editură recunoscută CNCSIS. 

 Premiul I acordat de Fundația ”Victor Babeş” pentru două prezentări orale: Varicela- aspecte clinico-
epidemiologice – V. Aramă și Seroprevalenţa infecţiei cu HSV 1 şi 2 în Bucureşti – V. Aramă, ambele prezentate la  
“Conferința Națională de Boli Infecțioase”, Timişoara, 28-30 sept 2005. 

 Varicella in Romania: epidemiological trends, 1986-2004. V. Aramă, A. Streinu Cercel, R. Bacruban, R.   
         Sandu, A. Negoiţă. Eurosurveillance, vol 10 (32), issue 8, 11 aug 2005. Revistă indexată ISI din 2009,  
         IF=6,15 (2011). Acest articol este pe locul 2 in top 20 articole publicate pe acest subiect, conform  
         BioMedLib 2012. Articol citat de 6 ori. 
 Premiul III pentru lucrarea  ”Tuberculoza spinală – o formă rară de tuberculoză a SNC”. A. Hristea, G. Popa, R. 

Moroti, F. Exergian, M. Chiotan, A. Streinu Cercel, V. Aramă, C. Canciovici. Lucrare prezentata oral la “A IX-a Conferința 
Națională de Boli Infecțioase”, Craiova, 22-25 sept 2004. 

 Premiul « Victor Babeş » al Academiei Române în domeniul Ştiinţelor Medicale pentru anul 2002, acordat în 
decembrie 2004 pentru lucrarea «Actualităţi în limfoamele maligne nonhodgkiniene», autor A. M. Vlădăreanu, 
Editura Amalteea, Bucureşti – 2002. În această monografie sunt autor/coautor a 4 capitole (în total 47 de pagini).  

 
 

Speaker invitat la congrese / conferințe / simpozioane în perioada 2016-2019: 
 
 Am fost invitată ca lector la 4 de congrese / conferințe naționale cu participare internațională. 
 Am fost invitată ca lector la 52 de congrese / conferințe naționale/regionale. 
 Am fost invitată ca lector la peste 38 de simpozioane științifice în domeniul Bolilor infecțioase 
 
 
Participări la conferințe / congrese / simpozioane internaționale / naționale / regionale în 

perioada 2016-2019: 
 
 Am participat la 7 conferințe/congrese internaționale 
 Am participat la 4 conferințe/congrese naționale cu participare internațională 
 Am participat la 68 de conferințe/congrese/simpozioane naționale/regionale 
 
 
Moderator secțiuni științifice / simpozioane / conferințe / congrese în perioada 2016-2019 
 
 Moderator al sesiunii “Infecția cu helicobacter pylori în 2019 – o abordare multidisciplinară”, în cadrul 

Congresului Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, Editia a VII-a, Palatul 
Parlamentului, 10-12 octombrie 2019. Speakeri: Prof. Dr. Victoria Aramă & Prof. Dr. Sabina Zurac. 

 Moderator sesiunea a II-a-Virusologie/Vaccinologie în cadrul Conferinței regionale pentru Medicii de Familie 
din județul Constanța și zonele limitrofe “Congruența între specialitățile medicale. Creșterea calității vieții și 
reducerea riscului de apariție a altor complicații”, Hotel Ibis, Constanța, 26 septembrie 2019 

 Moderator al temei “Managementul tratamentului infecțiilor cu virus C în limfoproliferările maligne” din cadrul 
mesei rotunde:”Echipa multidisciplinară în tratamentul bolilor hematologice: Rolul specialistului în boli 
infecțioase”, la cea de-a XXVI-a Conferință Națională de Hematologie Clinică și Medicina Transfuzională, Hotel 
Internațional, Sinaia, 25-29 septembrie 2019  

 Moderator sesiunea a II-a în cadrul Conferinței regionale pentru Medicii de Familie din județul Mureș și zonele 
limitrofe, organizată de Salus Media: “Congruența între specialitățile medicale. Creșterea calității vieții și 
reducerea riscului de apariție a altor complicații”, Hotel Imperial Inn, Tg. Mureș, 18 septembrie 2019 

 Moderator al sectiunii “Vaccinologie pediatrică”, la al XIV-lea Congres Național de Pediatrie “Prezent și viitor în 
pediatria practică”, Cluj-Napoca, 11-14 septembrie 2019. 

 Moderator sesiunea “Hepatite cronice virale.” în cadrul Conferinței Naționale de Patologie Infecțioasă 
“Provocarea teoriei în practica medicală curentă”, Hotel International, Iași, 19-22 iunie 2019  

 Moderator sesiunea a II-a-Virusologie/Vaccinologie în cadrul Conferinței regionale pentru Medicii de Familie 
din județul Timiș și zonele limitrofe, “Congruența între specialitățile medicale. Creșterea calității vieții și 
reducerea riscului de apariție a altor complicații”, C.C.I.A.T., Timișoara, 29 mai 2019.  

 Moderator sesiunea a II-a în cadrul Conferinței regionale pentru Medicii de Familie din județul Olt și zonele 
limitrofe “Congruența între specialitățile medicale. Creșterea calității vieții și reducerea riscului de apariție a 
altor complicații”, Hotel Parc, Slatina, 24 aprilie 2019 
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 Moderator sesiunea a III-a “Virusologie/Vaccinologie” în cadrul Conferinței regionale ”Abordări interdisciplinare 
în patologia hepatică”, București, 28 februarie 2019. 

 Coordonator al workshop-ului “Eliminarea cancerului cervical, o prioritate globală”, în cadrul conferinței 
Medic.ro ”Medicina de familie între teorie și practică”, București, 14 februarie 2019 

 Moderator al Sesiunii ”Infecția HCV” în cadrul conferinței Medical Education National Event  “HCV and HIV Ask 
the expert”, București, 13 decembrie 2018 

 Moderator al Mesei rotunde interdisciplinare cu tema “Profilaxia și tratamentul infecțiilor virale la pacienții 
hematologici tratați cu imunoterapie sau chimioterapie”, București, 7 decembrie 2018. 

 Moderator al secțiunii de Boli Infecțioase la a 4-a la Conferință Națională de Medicină a Familiei, București, 24-
27 octombrie 2018. 

 Coordonator și moderator al Cursului pre-congres “Update în hepatitele cornice virale. Update în steatoza 
hepatică nonalcoolică”, la care s-au înscris peste 60 de participanți, desfășurat în data de 11 oct 2018, în 
cadrul celui de-al IV-lea Congres al Clubului Regal al Medicilor, București, 11-13 octombrie 2018.  

 Moderator al sesiunii “Hepatite cronice virale” din cadrul Conferinței Naționale “Certitudini și controverse în 
patologia infecțioasă”, Iași, 21-23 iunie 2018. 

 Moderator al secțiuni cu tema “Microbiota umana-organul cu o mie de fețe”  la Congresul UMF Carol Davila-
București,  București, 7-9 iunie 2018. 

 Moderator al Masei rotunde “Rolul probioticelor în bolile infecțioase”, Constanța, 11-12 mai 2018. 
 Moderator al secțiunii “Certitudini și noi provocări în managementul infecției cu VHC”, București, 25 aprilie 

2018. 
 Moderator sesiune Boli infecțioase și HIV la Conferința Națională de Pediatrie, București, 21-24 martie 2018; 
 Moderator sesiune Vaccinologie la Conferinșa Națională cu participare internațională ,“Prevenție 360®+5”, 

București, 1-3 martie 2018; 
 Moderator simpozion “Actualități în managementul hepatitelor cronice B și D”, București,27 aprilie 2017; 
 Moderator al secțiunii “Managementul multidisciplinar al infecțiilor maternofetale: de la ghiduri terapeutice la 

practica clinică” în cadrul celui de-al III-lea Congres al Clubului Regal al Medicilor, București, 12-14 octombrie 
2017;  

 Moderator al secțiunii Up-to-date în vaccinologie în cadrul celei de-a XIII-a Editie a Zilelor Științifice ale INBI 
“Prof. Dr. Matei Balș”, București, 08 -10 noiembrie2017. 

 Moderator al secțiunii de Boli Infecțioase la Conferința Națională de Farmacie București, 16-18 noiembrie 2017 
 Moderator sesiunea Boli Infecțioase din cadrul ”Zilelor Anuale ale Institutului Național pentru Sănătatea Mamei 

și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, București, 23-25 noiembrie 2017. 
 
Conferințe / Lucrări pentru Educația medicală a pacienților și a Mass Mediei (2016-2019): 
 
 Gripa și vaccinarea la adulți”, prezentată în cadrul Workshop-ului “Sezonul gripal 2018-2019 în România. 

Recomandări pentru populația generală și categorii aflate la risc”, București, 26 noiembrie 2018 
 “Hepatitele problema de sănătate publică – Pași spre eliminare”. Lucrare prezentată la: Conferința Națională 

APAH-RO, Ediția a X-a, Brașov, 2-3 noiembrie 2018 
 “Vaccinarea – indicații și contraindicații la pacientul neoplazic”. Lucrare prezentată la Conferința Națională a 

Asociației Pacienților cu Neoplazii Mieloproliferative “Mielopro”, București, 22-23 septembrie 2018 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 noiembrie 2019 
 
Prof. univ. Dr. Victoria Aramă 


