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Summary 

 

The habilitation thesis presents my academic, scientific and medical activity in 

the postdoctoral period (2001-2018). The aim of the thesis is to describe an 

integrative picture of my work in this period with an emphasis on achievements in the 

field of scientific research. The thesis is structured on three sections subdivided into 

chapters, as follows: 

 

Section I represents a summary of scientific activity after PhD thesis until 

accreditation for the title of Associate Professor. 

Chapter 1 contains a synthetic review of the academic, scientific and medical 

achievements in the 18 years of postdoctoral period.  

Chapter 2 presents one of my main research areas of interest: cervical cancer 

and precancerous diseases.  This theme was a constant component of my clinical, 

academic and research activity. Cervical cancer prevention represents a major 

epidemiological problem in Romania. For the last 30 years, Romania had the highest 

cervical cancer mortality in Europe, with rates 6 times higher than the average 

cervical cancer mortality in the European Union countries.  

Given the importance of the matter in Romania, I have invested a significant 

amount of time in pursuing related topics from the beginning of my medical and 

scientific career. For instance, I completed an internship on cervix pathology in 

Germany, which enabled me to develop relevant skills in the fields of colposcopy, the 

treatment of preneoplastic cervical lesions, and cytopathology. At the end of the 

internship, I sat in an exam leading to the formal recognition of my professional 

competence in cytology by the German Society of Cytology, and resulting in my 

becoming a member of the International Academy of Cytology. Subsequently, my 

track record with regard to the cervix pathology consisted in both clinical and didactic 

activities (including the publication of monographs, the organization of international 

courses and workshops, and the lecturing in postgraduate courses on this topic). I 

have also committed substantial time and effort into researching the pathology of the 

cervix, thus achieving a comprehensive, integrative view. Specifically, my research in 

this subject was subdivided in three main sub directions: 

 Primary and secondary prevention of cervical cancer. 

 The role of colposcopy in the diagnosis of precancerous cervical lesions. 

 The management of preneoplasic cervical lesion and cervical cancer. 

This chapter presents my personal contributions in the area: research grant, 

research projects, articles published in high-impact factor journals, such as: Journal of 

Medical Screening (IF-2,68), European Journal of Public Health (IF 2,72) Journal of 

Cancer Education (IF- 1,54), European Journal of Gynecologic Oncology (IF-0,64) 

Chapter 3 presents my work progress and the studies in the field of minimally 

invasive surgery in gynecology with special emphasis on techniques of endometrial 

ablation. Over the past twenty years gynecologic surgery has evolved from abdominal 

approach to the current focus on minimally invasive surgical techniques. My ongoing 

interest in advancing my clinical expertise is manifested in my pursuit of 

specializations in the field of endoscopic surgery, both in Romania at abroad (France, 

Germany, Belgium). The aim has been to acquire recognized professional 

competences (e.g. Diplome Europeéne d’Endoscopie Opératoire, ESGE level II 

Gynecologic surgeon), as well as to introduce minimally invasive surgical techniques 

at my workplace (e.g. laparoscopic myomectomy and hysterectomy). I published 

several paper published in prestigious journals and with my colleagues form Cohrane 
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Gynecologic Group I elaborated a systematic review on techniques of “first-

generation” and “second generation” of endometrial ablation published in Cochrane 

Database Systematic Review (IF 7,66).  

Chapter 4 presents the current state of the art and several studies on novel 

imagistic techniques like three-dimensional (3D) ultrasound, HDlive. The research 

studies was divided in five directions:  

 3D ultrasound and HDlive technologies in obstetrics 

 3D ultrasound and novel technologies in uterine and ovarian pathologies 

 3D ultrasound in infertility and endometriosis 

Some of the important articles in this area that I wrote were published in high-impact 

factor journals, such as: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (IF 3,32), Clinical 

Imaging (IF 0,7), Medical Ultrasonography (IF 1,54), Clinical Antomy (IF 1,5).  

 

Section II includes a series of specific strategies of the three important fields: the 

didactic activity, the healthcare clinical activity and the scientific research activity. 

In the chapter dedicated to the didactic activity I present the development 

directions regarding the partnership with the students, residents or training physicians. 

My future medical clinical activity will be based on the accumulation of new 

knowledge and development of new skills and competencies.  

The scientific research will focus on three main areas: cervical cancer, 3D 

ultrasound, and minimally invasive surgery. There are main future directions of 

research: studies on vaginal microbiota and its role in HPV infections, HPV-self 

sampling methods and their possible role in increase participating in screening 

programs, isthmocele- role of 3D ultrasound in planning surgery and best way to 

achieve a good result. 

 

Section III includes the bibliographic references supporting the studies presented in 

the habilitation thesis. 
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Rezumat 

 

Teza de abilitare prezintă activitatea mea academică, științifică și medicală în 

perioada post-doctorală (2001-2018). Scopul acesteia este de a descrie într-un mod 

integrat munca și rezultatele mele din acest interval de timp, cu accent mai ales asupra 

realizărilor din domeniul cercetării științifice. Lucrarea este structurată în trei secțiuni 

divizate în capitole, după cum urmează: 

Secțiunea I prezintă un sumar al activităților științifice desfășurate după 

obținerea gradului doctoral până la momentul acreditării în calitatea de conferențiar 

universitar. 

Capitolul 1 conține un sumar sintetic al tuturor realizărilor în plan academic, 

științific și medical obținute în cei optsprezece ani de la obținerea titlului doctoral. 

Capitolul 2 prezintă unul din domeniile asupra cărora m-am concentrat în 

mod deosebit în toți acești ani, și anume cancerul de col uterin și afecțiunile 

precanceroase ale acestuia. Această temă a fost una din ariile predilecte și constante 

de interes în activitățile mele clinică, academică și de cercetare. Prevenirea cancerului 

de col uterin reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în România. În ultimii 

30 ani România a fost țara cu cea mai mare mortalitate asociată cu această formă de 

cancer, cu o rată a mortalității de șase ori mai mare decât media Uniunii Europene 

luată în ansamblu. 

Dată fiind importanța acestei probleme în România, am investit un capital 

semnificativ de timp în studierea temei cancerului de col uterin încă de la debutul 

carierei mele medicale și științifice. Aceste eforturi au cuprins un stagiu de pregătire 

în patologia colului efectuat în Germania, stagiu care mi-a permis să dezvolt abilități 

în domeniile colposcopiei, tratamentului leziunilor cervicale preneoplazice și 

citopatologiei. La finalul acestui stagiu am susținut un examen care a atestat oficial 

recunoașterea competenței profesionale în citologie de către Societatea Germană de 

Citologie ceea ce a condus la acordarea calității de membru al Academiei 

Internaționale de Citologie. Ulterior, activitatea mea în domeniul patologiei colului 

uterin a constat atât în activități clinice, cât și didactice (incluzând publicarea de 

monografii, organizarea de cursuri și ateliere de activitate clinică internaționale, 

precum și lectorat în cadrul cursurilor postuniversitare pe această temă). 

Am alocat, de asemenea, deosebit de mult timp și efort în activitatea de 

cercetare a patologiei colului uterin reușind să acumulez o cantitate de cunoștințe ce 

îmi permit să am o viziune integrată și cuprinzătoare a acestui domeniu. Pentru a 

detalia, activitatea mea de cercetare s-a desfășurat următoarele direcții: 

 Prevenirea primară și secundară a cancerului de col uterin. 

 Rolul colposcopiei în diagnosticarea leziunilor cervicale precanceroase. 

 Managementul leziunilor cervicale preneoplazice și a cancerului de col uterin. 

Acest capitol prezintă contribuția mea personală în acest domeniu: bursă de cercetare, 

proiecte de cercetare, articole publicate în reviste cu factor de mare impact, cum ar fi: 

Journal of Medical Screening (IF-2,68), European Journal of Public Health (IF 2,72) 

Journal of Cancer Education (IF- 1,54), European Journal of Gynecologic Oncology 

(IF-0,64). 

Capitolul 3 prezintă rezultatele actuale ale muncii depuse și ale studiilor 

efectuate în domeniul chirurgiei minim-invazive în ginecologie, cu accent pe tehnicile 

de ablație endometrială. În ultimii douăzeci de ani chirurgia ginecologică a evoluat de 

la abordul abdominal la concentrarea, în prezent, pe tehnicile chirurgicale minimal 

invazive. Interesul continuu pe care l-am arătat în creșterea expertizei mele clinice s-a 

manifestat prin suita de cursuri și specializări urmate atât în țară cât și în străinătate 
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(Franța, Germania, Belgia). Scopul a fost de a dobândi competențe profesionale 

recunoscute (de ex. Diploma Europeană de Endoscopie Operatorie, chirurg ginecolog 

de nivel II ESGE etc.), precum și de a introduce tehnicile chirurgicale minim invazive 

în clinica în care lucrez (de ex. miomectomia și histerectomia laparoscopice). În ceea 

ce privește activitatea de cercetare am publicat un număr de lucrări în reviste de 

prestigiu internațional și împreună cu colegii mei din Grupul  “Cochrane Gynecology 

and Infertility” am elaborat o analiză sistematică a tehnicilor de „primă generație” și 

de „a doua generație” a ablației endometriale, analiză publicată în Cochrane Database 

Systematic Review( IF 7,66). 

Capitolul 4 prezintă ultimele noutăți și diferite studii asupra ultimelor tehnici 

și tehnologii imagistice, precum ultrasonografia tridimensională (3D) și HDlive. 

Cercetările pe care le-am efectuat în acest domeniu s-au împărțit pe trei direcții: 

 Tehnologiile ultrasonografice 3D și HDlive în obstetrică 

 Ultrasonografia 3D și tehnologiile noi în patologia uterine și ovariană 

 Ultrasonografia 3D în infertilitate și endometrioză 

Câteva din cele mai importante articole pe care le-am scris în acest domeniu 

au fost publicate în reviste medicale de mare impact, cum ar fi Ultrasound in 

Obstetrics and Gynecology (IF 3,32), Clinical Imaging (IF 0,7), Medical 

Ultrasonography (IF 1,54), Clinical Antomy (IF 1,5). 

Secțiunea a II-a include o serie de strategii specifice fiecăruia dintre cele trei 

domenii importante: activitatea didactică, activitatea clinică și activitatea de cercetare 

științifică. 

În capitolul dedicat activității didactice am prezentat direcțiile de evoluție 

privind parteneriatul cu studenții, medicii rezidenți și medicii al căror lector sunt în 

cursurile de pregătire ale acestora. 

În ceea ce privește activitatea clinică viitoare, acesta va avea ca fundament 

acumularea de noi cunoștințe, tehnici și dezvoltarea de noi competențe. 

În cercetarea științifică mă voi concentra pe trei domenii: cancerul de col 

uterin, ultrasonografia 3D și chirurgia minim-invazivă. Am în vedere, particularizând 

domeniile menționate anterior, următoarele direcții de cercetare: microbiota vaginală 

și rolul acesteia în infecția cu HPV, metode de auto-eșantionare HPV și posibilul rol 

al acestora în creșterea participării la programele de screening, istmocelul - rolul 

ultrasonografiei 3D în planificarea chirurgicală în scopul obținerii rezultatelor optime. 

Secțiunea a III-a include referințele bibliografice aferente studiilor și 

lucrărilor prezentate cuprinsul tezei de abilitare. 


