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Reviewer Internaţional – activitate ştiinţifică remarcabilă a profesorului 

doctor Petrişor Geavlete, şeful clinicii de urologie, spital clinic de 

urgenţă „Sfântul Ioan” Bucureşti 

 
Prezenţa în Board-ul unor reviste internaţionale de prestigiu (pentru fiecare 

specialitate medicală), nominalizarea drept reviewer la congrese internaţionale sau 

publicaţii de referinţă reprezintă pentru orice specialist, din orice ţară sau domeniu de 

activitate un nivel maxim de recunoaştere a personalităţii profesionale. 

Este evident că aceste nominalizări nu au la bază decât criterii strict ştiinţifice, 

bazate doar pe o expertiză indubitabilă în unele domenii medicale, fără nici o influenţă de 

altă natură! Momentul alegerii unui astfel specialist de către colectivul redacţional al unei 

prestigioase publicaţii implică în mod evident această publicaţie, şi, de ce nu, ajută la 

stabilirea nivelului său ştiinţific. 

Oricine citeşte lista cu Redactorii, Editorial Board şi Reviewers de la o revistă 

internaţională poate avea deja garanţia unor lucrări de mare calitate, probitate şi interes! 

Este evident că şi reversul medaliei este de remarcat: munca acordată şi, mai ales, 

profunzimea evaluărilor din partea reviewers sunt absolut necesare, necesintând foarte 

mult timp, pasiune şi profesionalism. În fond evaluarea articolelor care pot fi publicate 

este de cea mai mare importanţă, implicând pe lângă experienţă şi pregătire şi o mare 

responsabilitate. 

Pentru domnul profesor dr. Petrişor Geavlete, şeful clinicii de urologie, spital 

clinic de urgenţă „Sfântul Ioan” Bucureşti, sfărşitul anului 2010 a reprezentat un moment 

de bilanţ cu totul deosebit în privinţa implicării domniei sale ca membru în Board-urile 

unor reviste internaţionale de mare prestigiu, ca reviewer la Congrese sau reviste 

internaţionale de cel mai înalt nivel în specialitatea Urologie. 

 

I. Activitatea ca reviewer la Reviste internaţionale 

 

A. European Urology 

 

European Urology reprezintă publicaţia oficială a Asociaţiei Europene de 

Urologie (EAU) şi în acelaşi timp, jurnalul oficial al Societăţii Italiene de Urologie. 
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Revista este, de 35 de ani, un adevărat forum al urologiei.  

În ziua de azi, este citită de mai mult de 20.000 de urologi de pe întreg 

mapamondul. În paginile sale semnează lideri ai urologiei europene dar şi mondiale, fiind 

o referinţă în literatura urologică. 

În prezent, având un factor de impact de 7,667 „European Urology” este liderul 

publicaţiilor din domeniul urologic. 

Din anul 2004, profesorul Petrişor Geavlete, a fost nominalizat drept unul dintre 

reviewers al acestei prodigioase reviste. De atunci şi până în prezent au fost analizate 

lunar numeroase contribuţii ştiinţifice urologice atât europene cât şi din multe alte părţi 

ale lumii în vederea publicării.  

 

 
 

Mulţumiri din partea Redactorului, Prof. F.Montorsi, pentru activitatea deosebită de 

Reviewer la revista European Urology pentru anul 2008. 

 

De curând, drept recunoştinţă pentru munca unor reviewer de excepţie, s-a 

introdus recompensa morală „Reviewer of the Month”, care se publică la loc de cinste în 

paginile acestei reviste. Astfel, în paginile European Urology („our Platinum Journal”) s-

au regăsit nume remarcabile care s-au remarcat prin corectitudine, promptitudine şi nu în 

ultimul rând, prin competenţă. 
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Pentru luna Iunie 2009 prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat drept „Reviewer of 

the Month”. Este o mare onoare şi considerăm că merită să fi reliefată. De fapt, analiza 

activităţii de reviewer a demonstrat în această perioadă o concordanţă între evaluările 

prof. P.Geavlete şi ale celorlaţi reviewers la peste 90% din cazuri. Mai mult, majoritatea 

remarcilor efectuate pe baza analizei de detaliu a articolelor se suprapun peste ideile unor 

alti reviewers de renume internaţional. Este de remarcat faptul că abia la final editorul 

permite fiecărui reviewer să cunoască aprecierile celorlaţi. 

 

 
 

Nominalizare de către Comitetul editorial al revistei European Urology (cea mai 

importantă revistă de urologie din Europa) drept cel mai bun Reviewer al acestei reviste 

pe luna iunie 2009 

 

 

B. Journal of Endourology 

Această revista reprezintă una din publicaţiile de top ale urologiei mondiale, 

având ca editori şefi, pe Ralph V. Clayman şi Arthur D. Smith, personalităţi ale urologiei 
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americane. 

Editată de către Mary Ann Liebert, Inc, publicaţia a apărut la iniţiativa celor doi 

profesori în anul 1987. Aceasta abordează cele mai noi tehnici din domeniul urologic 

minim-invaziv şi non-incizional, acoperind zona largă a endoscopiei, laparoscopiei şi a 

roboticii în urologie. 

Mai nou, prin secţiunea de video-urologie, sunt prezentate online, materiale video 

de înaltă calitate, care oferă specialiştilor un instrument de informare privind tehnologiile 

de vârf din sfera endourologiei. 

În acelaşi timp reprezintă jurnalul oficial al Endourological Society, Korean 

Endourology Society, ESWL Society, Muljibhai Patel Society for Research in Nephro-

Urology, Associazione Italiana di Endourologia, şi Southern African Endourology 

Society. 

În aceste condiţii cu totul deosebite, nominalizarea Prof.Dr. P.Geavlete drept unul 

dintre revieweri a reprezentat un moment important de recunoaştere în domeniul 

endourologiei mondiale. 

 

 

 
 

Scrisoare de apreciere şi recunoştiinţă pentru activitatea de reviewer a prof.dr. 

P.Geavlete la revista Journal of Endourology din partea Preşedintelui fondator al 

Societăţii Mondiale de Endourologie (prof.dr. Arthur Smith) 

 

Consultarea site-ului „Journal of Endourology” remarcă misiunea acestei 

prestigioase reviste şi prezenţa prof.dr. P.Geavlete ca Full member al acestei Societăţi. 

07-Jul-2008 
Dear Prof. Geavlete: 
Thank you for reviewing our manuscripts for the Journal of 
Endourology. 
On behalf of the Editors of the Journal of Endourology, we appreciate 
the voluntary contribution that each reviewer gives to the Journal.  
We thank you for your participation in the online review process and 
hope that we may call upon you again to review future manuscripts. 
Sincerely, 
Dr. Arthur Smith 
Editor, Journal of Endourology 
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C. TSW Urology (The Scintific World in Urology) 

 

Reprezintă o publicaţie electronică, editată de „TheScientificWorld”, companie 

care deţine mai multe jurnale din sfera medicinii. 

Prin gama variată de e-journals şi e-books, TSW ofera articole de înaltă calitate şi 

studii de cercetare originale, adresîndu-se unui mediu profesional şi academic. 

Printre editorii publicaţiei amintim pe Christopher R. Chapple şi Ralph Clayman, 

nume de referinţă ale urologiei mondiale. 

Din anul 2005, prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat drept unul dintre reviewers 
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la această prestigioasă revistă (alături de nume de mare rezonanţă internaţională urologică 

cum ar fi: Peter Alken, Paul Andrews, Mark Droller, M.A. Ghoneim, Inderbir Gill, 

Bertrand Guillenneau, Francesco Montorsi, Anup Patel, V. Patel, Paolo Puppo, Jens 

Rassweiler, Richard Sylvester, Andrea Tubaro, Hendrik van Poppel, etc.). 

 

 
Lista de Reviewers internaţionali la revista TSW Urology în care este publicat şi numele 

Prof.dr. Petrişor Geavlete 

 

 

 

D. Archivos Españoles de Urologia (cea mai importantă revistă de urologie din 

Spania).  

 

Reprezintă principala publicaţie spaniolă de urologie, fiind fondată în anul 1944, 

recent semnând un acord de colaborare cu Asociaţia Americană de Urologie (AUA). 

În paginile sale, jurnalul găzduieşte articole de mare valoare, recunoscute pe plan 

mondial, acoperind întreaga paletă a patologiei urologice. 

Printre personalităţile aflate în comitetul editorial internaţional se numără C. 

Chapple, W. Artibani, J. De la Rossette, F. Montorsi sau M. S. Soloway. 

În anul 2010, Comitetul Ştiinţific al acestei reviste a nominalizat în Board-ul ei pe 

prof.dr. P.Geavlete. Ca un semn de apreciere şi onoare, în luna ianuarie 2011 a apărut un 

Editorial semnat de prof. Geavlete (“Retrograde flexible ureteroscopy: reshaping the 

upper urinary tract endourology”). 
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Nominalizare în Editorial Board al acestei reviste. 

 

 

 

E. TTMed Urology International (una dintre cele mai importante reviste din 

lume cu aplicaţie On-line). 

 

Este o revistă editată de Prous Science, care s-a impus prin publicarea unor 

articole originale, avînd ca autori prestigioşi specialşti ai lumii urologice mondiale. 

Un aspect deosebit este faptul că site-ul TTMed găzduieşte înregistrări video de la 

manifestări ştiinţifice importante, cum ar fi congresele Societăţii Internaţionale de 

Urologie (SIU),  Asociaţiei Americane de Urologie (AUA) sau Asociaţiei Internaţionale 

de Uroginecologie (IUGA), oferind aspecte importante din timpul susţinerii lucrărilor. 

În Board-ul Editorial se găsesc, printre alţii, nume cunoscute ale urologiei, ca 

Remigio Vela Navarrete, John M. Fitzpatrick, Christopher R. Chapple, Narmada P. 

Gupta, Dmitry U. Pushkar, Claude C. Schulman şi Alexandre R. Zlotta. 

În urmă cu 4 ani, prof.dr. P.Geavlete a fost nominalizat în Board-ul Editorial 

(Advisory Committee). 
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Nominalizarea Prof.Dr. P.Geavlete în International Editorial Board al acestei reviste. 

 

Mai mult, în ultimii ani, activitatea de reviewer a Prof. Dr. P.Geavlete la această 

revistă on-line a fost foarte susţinută. 

 

 

 

TTMed Urology, 9/23/10 
Dear prof. Geavlete, 
  
Upon your offer to my colleague Alex de Novoa to review 
some of the materials for TTMed Urology 
(www.ttmed.com/urology) as member of its editorial 
committee, we would like to ask you if you could review four 
of the clinical cases we have received in our Clinical Case 
Award for Residents. Please find the four clinical cases 
attached and let us know you availability. 
Thank you very much in advance. 
Kind regards, 
  
Eva Robledillo       
Product Coordinator, Educational Products 
Healthcare & Science 
  
Thomson Reuters 
Phone: +34 934.592.220 
Fax: +34 934.581.535 
 

http://www.ttmed.com/urology
mailto:Eva.Robledillo@thomsonreuters.com
mailto:Eva.Robledillo@thomsonreuters.com
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F. Urology Journal 

 

Reprezintă jurnalul oficial al Asociaţiei Iraniene de Urologie (IUA) şi al Centrului 

de Cercetări în Urologie şi Nefrologie (UNRC). 

Versiunea persană a revistei a apărut în 1984 şi acum, cu scopul de integrare în 

literatura medicală mondială, editorii publică versiunea în limba engleză. 

Publicaţia se doreşte a fi o sursă de informaţii de actualitate din domeniul uro-

nefrologic, prin publicarea de studii relevante clinic, utile specialiştilor. 

Prof. Dr. P. Geavlete a fost invitat drept reviewer la această revistă din anul 2006 

fiind, de asemenea, cooptat în Editorial Board. 

 

 

 
 

Reviewer internaţional la această revistă din anul 2006. 

 

 

5. UroToday International Journal 

 

Este o publicaţie avîndu-i în boardul editorial pe Alan J. Wein, John M. 

Fitzpatrick, George W. Drach şi Karl-Erik Andersson, lideri ai urologiei americane. 

Revista are ca misiune prezentarea de informaţii de strictă actualitate din 

domeniul urologic, evitând interferenţele de marketing. Este o publicaţie cu „open acces” 
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către ultimele studii în domeniul urologic şi oncologic. 

Modern, unele reviste de prestigiu au reprezentarea ştiinţifică online (pe Internet). 

Este şi exemplul UroToday International Journal, în care, Prof. Dr. P. Geavlete a fost 

numit reviewer din anul 2009. 

 

 

 
 

 

 

 

Dear Dr. Geavlete: 
Thank you for your willingness to serve as a reviewer for UroToday  
International Journal.  I have added you to our master list. 
Our response to the call for reviewers was overwhelming!   
Thank you, again.  We look forward to working with you in the future. 
Sincerely, 
Linda 
Linda Lee, Ph.D. 
Editor 
UroToday International Journal 
1802 Fifth Street 

Berkeley, CA 94710 
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9. Journal of Chinese Clinical Medicine  

 

Reprezintă o publicaţie, înfiinţată în 2006, care publică lunar articole originale din 

sfera cercetarii, noilor tehnologii şi protocoalelor de studiu, în aproape orice domeniu al 

ştiinţei medicale sau practica clinică. 

Rolul jurnalului este de a publica, cu promptitudine, ultimele studii dezvoltate în 

sfera medicinii clinice. 

Revista s-a impus şi prin editorii săi asociaţi, printre care se numără corifei ai 

urologiei, amintindu-i aici pe Per-Anders Abrahamsson (secretarul general al EAU), John 

Fitzpatrick sau Hein Van Poppel. 

Trebuie menţionat că publicaţia apare sub patronajul Academiei Chineze de 

Medicină Clinică, cu sediul în Hong Kong. 

Şi la această prestigioasă revistă, Prof. Dr. P. Geavlete a fost invitat drept 

reviewer şi membru în Editorial Board din anul 2007. 

 

 
 

Nominalizare în Editorial Board al acestei reviste. 
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II. Activitatea ca reviewer în pregătirea unor Congrese internaţionale 

 

A. Congresul European de Urologie (EAU) 

 

Reprezintă principala manifestare urologică europeană la care participă, din ce în 

ce mai masiv, numeroşi urologi din întreaga lume, fiind depăşită, ca amploare, numai de 

congresul AUA. 

Dacă la înfiinţarea EAU, în anul 1973, au fost prezenţi 259 de urologi (primul 

congres a avut loc în Italia, în 1974), în ultimii ani prezenţa a crescut constant, 

aşteptându-se, în 2011, cu ocazia congresului de la Viena, la o participare de peste 14.000 

de specialişti din toate colţurile lumii. 

Un fapt deosebit de relevantă este numirea Prof. Dr. P. Geavlete drept reviewer la 

cea mai mare manifestare urologică europeană începând cu anul 2001 (Congresul 

Asociaţiei Europene de Urologie). Pregătirea unui congres european necesită o muncă 

uriaşă, atât organizatorică cât şi ştiinţifică. Evaluarea lucrărilor trimise, structurarea lor pe 

sesiuni sunt elemente care necesită o atentă analiză din partea unor personalităţi cu 

experienţă în fiecare domeniu urologic. Este evident o mare răspundere pentru un 

reviewer şi, în acelaşi timp, o dovadă de încredere deplină din partea comitetului 

ştiinţific. 

Prof. Dr. P. Geavlete şi-a desfăşurat activitatea de reviewer în ultimii 10 ani, atât 

pentru unele sesiuni de comunicări cât şi pentru sesiunile de video. 
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Pe prima pagină a revistei European Urology (Supplements), 2005, dedicată 

Congresului European de Urologie este menţionat şi numele Prof. P.Geavlete (Video 

Committee member, unul dintre cei care au elaborat Programul final al Congresului)  
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Pe prima pagină a revistei European Urology (Supplements), 2006, dedicată 

Congresului European de Urologie este menţionat şi numele Prof. P.Geavlete (Video 

Committee member, unul dintre cei care au elaborat Programul final al Congresului)  
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Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul European de Urologie, 

Geneva 2001 
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Aprecieri pentru activitatea de Reviewer la Congresul European de Urologie, Berlin 2007 

 

 

 

B. Congresul Mondial de Endourologie şi SWL (WCE) 

 

Reprezintă o manifestare ştiinţifică care se desfăşoară sub egida „The 

Endourological Society”, asociaţie non-profit, înfiinţată în 1983 la iniţiativa unui grup 

internaţional de urologi. 

Este un congres de referinţă a endourologiei, laparoscopiei şi a tehnicilor non-

invazive, care se bucură an de an, de prezenţa unor personalităţi de prim rang ale 

urologiei. 

Lucrările prezentate la această manifestare oferă comunităţii urologice cele mai 

noi tehnici şi tehnologii în acest domeniu fascinant dar şi plin de provocări ale chirurgiei 

non-incizionale. 

Activitatea majoră a Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul 

Ioan” şi, implicit, a Prof. Dr. P. Geavlete, este endourologia. Procedurile minim-invazive 

endoscopice pentru întreg aparatul urinar sunt aplicate la peste 85% dintre bolnavii 

internaţi în această clinică. În anumite domenii, tehnologia şi modalităţile de rezolvare 

sunt cel puţin egale cu centrele cele mai reputate din Europa. În acest context, 

nominalizarea Prof. Dr. P. Geavlete ca reviewer şi Faculty la congresele mondiale de 
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endourologie reprezintă o recunoaştere internaţională remarcabilă. 

 

 
Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul mondial al Societăţii de 

Endourologie şi ESWL, Cancun, 2007 

 

 

C.Congresul Societăţii Internaţionale de Urologie ( SIU) 

 

Societatea Internaţională de Urologie este una din cele mai vechi asociaţii 

urologice de pe mapamond, anul naşterii sale fiind 1907, primul preşedinte ales , F. 

Guyon, fiind considerat unul din părinţii urologiei mondiale. 

La ultimul congres al societăţii, din anul 2010, au fost prezenţi 1500 de urologi 

din 75 de ţări. 

Din anul 2004, Prof. Dr. P. Geavlete a fost nominalizat reviewer şi Faculty la 

această importantă manifestare internaţională. 
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Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul mondial al Societăţii 

Internaţionale de Urologie, Paris, 2007 

 

 

 
Aprecieri pentru activitatea de Faculty şi Reviewer la Congresul mondial al Societăţii 

Internaţionale de Urologie, Santiago de Chile, 2008 
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Invitaţia oficială de Reviewer la Congresul Mondial al Societăţii Internaţionale de 

Urologie (SIU), 2009 

 

30th Congress of the SIU 
November 1-5, 2009 
Shanghai, China 

  
12 March 2009 
  
Ref: 37 
  
Dear Dr. Geavlete: 
  
On behalf of Drs. Richard D. Williams and Zhang-Qun Ye, Scientific  
Co-Chairs of the 30th Congress of the SIU, we invite you to take part  
in the abstract review process for our November meeting. 
We are expecting 1,000+ submissions for podium, poster and  
video presentations, and it is our policy to have each abstract rated by three 
reviewers. You will appreciate that this is an extensive undertaking 
whose success is contingent upon the expertise and cooperation of  
international urologists. 
The review will be entirely Web-based: you will access abstracts via the Website  
with the aid of a password, and submit your scores in an identical fashion. 
Detailed instructions will be e-mailed to those reviewers agreeing to take part  
in this activity.  
We will do our utmost to limit to a reasonable number the abstracts assigned to  
each reviewer. 
The general timeline for the review process is as follows: 
April 15: Abstract submission deadline 
April 22: Abstracts available to reviewers online 
May 6: Scores returned by reviewers 
We draw your attention to the reply form below, and ask that you return it to our  
Programme Office (valerie.guillet@siu-urology.org) at your earliest convenience. 
  
Thank you in advance for your consideration of this invitation.  
We would be delighted to count you among our collaborators in this  
important facet of the meeting, and hope to see you in Shanghai in November. 
  
 

Valérie Guillet 
SIU Programme Office 

Société Internationale d'Urologie 

mailto:valerie.guillet@siu-urology.org
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D. Congresul Central European de Urologie (CEM) 

 

Congresele regionale ale Asociaţiei Europene de Urologie se desfăşoară anual, 

fiind momente importante pentru diversele arii europene. Congresul Central European 

este unul dintre cele mai cunoscute, angrenând ţări cum ar fi Austria, Slovacia, Cehia, 

Slovenia, Croaţia, Polonia, Ungaria şi România. Lucrările acestui congres se publică în 

ultimii ani în European Urology Supplements. 

Prof. Dr. P. Geavlete a fost nominalizt ca reviewer şi Faculty la acest congres încă 

de la primele ediţii. 

 

 
 

Mutumiri pentru activitatea de Reviewer si Faculty la Congresul Central European de 

Urologie din partea prof.dr. Michael Marberger 

 

 

 Considerăm că trecerea succintă în revistă a prezenţei Prof.Dr. Petrişor Geavlete 

ca reviewer sau membru în Editorial Board sau Faculty, la unele dintre cele mai 
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importante reuniuni internaţionale urologice este remarcabilă. Toate aceste activităţi 

necesită mult timp, eforturi deosebite, responsabilitate şi, nu în ultimul rând, apreciere 

internaţională recunoscută. 


