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Proces-Verbal 
 

Privind verificarea eligibilității și departajarea aplicațiilor depuse în cadrul competiției 

IOSUD-UDJG de premiere a rezultatelor cercetării doctoranzilor 

 

 
 

În conformitate cu Procedura operațională privind premierea rezultatelor cercetării 

studenților doctoranzi din cadrul IOSUD – UDJG pentru anul 2020 (H.C.A. nr. 104 / 

26.11.2020), în data de 11.12.2020, membrii comisiei au verificat eligibilitatea aplicațiilor 

depuse în cadrul Școlii Doctorale de Științe Biomedicale. 

Comisia, formată din președinte – prof. dr. Tutunaru Dana și membrii – prof. dr. Călin 

Alina Mihaela, prof. dr. Matei Mădălina Nicoleta, a constatat că doar 4 din cele 5 aplicații 

depuse sunt eligibile, ținând cont de faptul că, în cazul studentei – doctorand Ana Fulga, care a 

depus două aplicații, comisia a decis să ia în considerare doar o singură aplicație, cea având FI 

cel mai mare și la care doctoranda este prim autor.  

Ca urmare, comisia, în conformitate cu prevederile Procedurii operaționale privind 

premierea rezultatelor cercetării studenților doctoranzi din cadrul IOSUD – UDJG pentru 

anul 2020 (H.C.A. nr. 104 / 26.11.2020), a stabilit următoarea ierarhizare a premiilor: 

 

PREMIUL I (2000 lei) - drd. Niculeț Elena (prim autor, conducător de doctorat 

– prof. dr. Tatu Alin Laurențiu) pentru articolul Influence of phytochemicals in induced psoriasis 

(Review), publicat în 2020 în revista Experimental and Therapeutic Medicine (FI 1.785) 

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2020.9013 

 

PREMIUL II (1500 lei) - drd. Fulga Ana (prim autor, conducător de doctorat – prof. dr. 

Firescu Dorel) – articolul Pro-active drug facilitated sexual assault using sedative-hypnotic 

medication, publicat în noiembrie 2019 în  Revista de Chimie (FI 1,755)  

https://www.revistadechimie.ro/pdf/63%20FULGA%2011%2019.pdf 

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2020.9013
https://www.revistadechimie.ro/pdf/63%2520FULGA%252011%252019.pdf


 

 

PREMIUL III (1000 lei) - drd. Radaschin Diana Sabina,  (coautor cu contribuție egală– 

conducător de doctorat – prof. dr. Tatu Alin Laurențiu) – articolul Excimer laser for psoriasis 

treatment: A case report and short review, publicat în 2020 în revista Experimental and 

Therapeutic Medicine, (FI=1,785) 

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2020.8529/ 

 

MENȚIUNE (500 lei) - drd. Bujoreanu Florin (ultim autor – conducător de doctorat - 

prof. dr. Tatu Alin Laurențiu) – articolul Familial clustering of COVID-19 skin manifestations, 

publicat în 2020, în revista Dermatologic Therapy (FI 2,327), 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32794366/ , 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dth.14181 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dth.14181 
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