
                               
 
 
 

WORKSHOP DE DIAGNOSTIC MOLECULAR 
 
 
 
Stimați colegi, 
 
IFCC anunță organizarea unui workshop de Diagnostic Molecular prezentat de membrii 
Comitetului pentru Curicula de Biologie Moleculară Clinică al IFCC (Committee for 
Clinical Molecular Biology Curriculum C-CMBC). 
Workshopul va fi organizat de Asociația de Medicină de Laborator din România în 
parteneriat cu Centrul de Cercetări Avansate Medicale și Farmaceutice (CCAMF) al 
Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș. 
 
Informații generale despre conținutul cursului:  
 
Website: http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/emd-committees/c-cmbc/ 
Advancing the education in molecular diagnostics: The IFCC-Initiative “Clinical Molecular 
Biology Curriculum” (C-CMBC); A ten year experience. Lianidou et al, Clin.Chim. Acta, 
2014, Sep 25; 436:5-8. 
 
Locul desfășurării: Centrul de Cercetări Avansate Medicale și Farmaceutice al UMF Tîrgu 
Mureș, Responsabil din partea organizatorului local: Asist univ dr. Valeriu Moldovan 
Perioada: 05.12-10.12 2016 
Număr de participanți: minimum 16 - maximum 20. Vârsta limită participanților <35 de 
ani 
Limba: engleză 
 
Înregistrare: 
Pentru înregistrare, candidații vor completa formularele de înscriere și vor anexa un CV. 
Documentele necesare vor fi trimise la adresa valeriu.moldovan@umftgm.ro 
Selectarea participanților se bazează în principal pe potențialul lor de a disemina 
cunoștințele acumulate. Este preferabil ca participanții să fie persoane nefamiliarizate 

http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/emd-committees/c-cmbc/


cu tehnicile de diagnostic molecular, care intenționează să inițieze aplicarea tehnicilor 
învățate. Cursul nu se adresează experților în domeniu. 
Data limită de trimitere a documentelor este 20 noiembrie 2016 
Participanții selecționați vor fi anunțați până la data de 30 noiembrie 2016 
Data limită de achitare a taxei de înscriere 05 decembrie 2016 
 
Taxa de participare:  

 400 RON - include participarea la curs, mesele de prânz 

 600 RON - include participarea la curs, mesele de prânz, cazare 6 nopți la 
Complexul ALMA MATER al UMF Tg.Mureș în cameră cu 4 paturi 

 800 RON - include participarea la curs, mesele de prânz, cazare 6 nopți la 
Complexul ALMA MATER al UMF Tg.Mureș în cameră cu 2 paturi 

 
Taxa va fi achitată:  

 prin transfer bancar in contul AMLR la BRD-Groupe Société Générale SA, Agenţia 

Petru Maior, Str. Mihai Viteazu 31, Tîrgu Mureș: RO56BRDE270SV16682302700– 
pentru curs AMLR, CF 17383407 

 cash, în momentul începerii cursului – la organizatori 
 
La finalul cursului va avea loc o verificare de tip Multiple choice și se va acorda o 
diplomă de participare. Participantul cu cele mai bune rezultate va participa ca membru 
în echipa de instruire din anul 2017 și va fi desemnat ca official junior C-CMBC members 
pentru o perioadă de 3 ani. În acest interval va fi în legătură cu ceilalți membri juniori și 
vor participa la conferințele IFCC ca membri C-CMBC invitați. 
Detalii suplimentare despre curs  găsiți în scrisoarea de invitație din partea IFCC anexată.  
 

Sperăm ca acest curs va reprezenta o ocazie pentru participanți de a învăța tehnicile de 
bază în diagnosticul molecular și strategiile de diagnostic de la experți internaționali și 
de implementa aceste tehnici în laboratoarele în care activează.  
 
 
 
Ioana Brudașcă                                           Minodora Dobreanu 
Președinte AMLR       Director CCAMF 
 


