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La 15 noiembrie 2015 a încetat din viaþã, la
vârsta de 79 de ani, o importantã personalitate a
dermato-venerologiei româneºti, prof. dr.
Dumitru Justin Diaconu.

Profesorul dr. Dumitru Justin C. Diaconu s-a
nãscut în 1936 în Petreºti, com. Corbeanca, jud.
Ilfov, provenind dintr-o familie de intelectuali.
Dupã absolvirea cursurilor Liceului „I. L.
Caragiale”, se înscrie la Facultatea de Medicinã
Generalã Bucureºti pe care o absolvã în 1960. A
fost extern ºi intern prin concurs al Spitalelor din
Bucureºti. Dupã efectuarea unui stagiu de
medicinã generalã (Mãrgineni, raionul Slatina), în
1964 promoveazã, prin concurs, ca preparator în
Clinica Dermatologicã Colentina, parcurgând
treptele de asistent universitar ºi ºef de lucrãri. 

În 1971 îºi susþine teza de doctorat cu tema
Rolul axului hipofizo-cortico-suprarenal în patologia
cutanatã reacþionalã efectuatã sub îndrumarea
acad. Scarlat Longhin. A fost, pe rând, elev al
prof. dr. doc. ªtefan Teodorescu, prof. dr. Aurel
Conu ºi prof. dr. Alexandru Colþoiu.

În perioada 1972-1974 a activat în Algeria,
fiind maître assistant ºi apoi maître de conférence la
Institutul de ªtiinþe Medicale, ºeful Clinicii de
dermato-venerologie a Centrului Spitalicesc
Universitar ºi ºeful disciplinei de dermato-vene-
rologie a Facultãþii de Medicinã din Constantine. 

În 1991 s-a transferat prin concurs pe postul
de conferenþiar la Clinica Dermatologicã Prof. Dr.
Scarlat Longhin, din 1992 devenind ºeful clinicii.
În 1994 a fost promovat profesor universitar, fiind
ºi ºeful Catedrei de dermato-venerologie a
Facultãþii de Stomatologie din cadrul
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie Carol Davila

Bucureºti. Medic primar de alergologie ºi
imunologie clinicã din 1996. A fost membru în
Consiliul profesoral al Facultãþii de Stomatologie
a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie Carol
Davila ºi al Facultãþii de Medicinã Militarã. Din
anul 1995 a ocupat ºi funcþia de director al
Centrului Dermato-venerologic Bucureºti. Între anii
1995 ºi 1997 prof. dr. Justin Dumitru C. Diaconu a
fost vicepreºedinte al Comisiei de dermato-
venerologie a Ministerului Sãnãtãþii. În 1992 a fost
numit expert în probleme de dermato-
venerologie al Institutului de Medicinã legalã, iar
din 2001 cercetãtor ºtiinþific principal gr. I ºi
expert evaluator al CNCSIS. A fost pensionat în
anul 2002; ulterior a activat ca profesor
consultant, conducând numeroase lucrãri de
doctorat. 
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În activitatea sa, prof. dr. Dumitru Justin
Diaconu a fost preocupat îndeosebi de infecþiile
transmisibile sexual, genodermatoze ºi patologia
dermatologicã tropicalã. A fost autorul a peste
1000 de lucrãri publicate sau comunicate în þarã ºi
strãinãtate. De asemenea, a fost autorul sau
coautorul a 21 de cursuri, manuale, monografii
sau tratate. A fost prim-autor al: Cursului de

dermato-venerologie (3 volume în limba francezã,
Algeria, 1972-1973), Psoriazisul (1997), Dermato-

venerologia pentru studenþii Facultãþii de Stoma-

tologie (Editura didacticã ºi pedagogicã,
Bucureºti, 1998 ºi 1999), Dermato-venerologia

pentru studenþii Facultãþii de Medicinã Generalã ºi

Medicii de Familie (Editura didacticã ºi
pedagogicã, Bucureºti, 1999), Tratat de terapeuticã

dermatologicã (Editura Viaþa Medicalã, Bucureºti
2002) ºi Dermato-venerologie stomatologicã (Editura
Pro Transilvania, Bucureºti 2003).

Pentru activitatea sa a fost distins cu mai
multe ordine ºi medalii, printre care medalia
Tudor Vladimirescu, Evidenþiat în munca medico-
sanitarã ºi ªef de lucrãri evidenþiat (1989), medalia
aniversarã 75 de ani de la înfiinþarea Societãþii
Române de Dermatologie. În anul 2003 a fost
declarat Cetãþean de onoare al comunei Corbeanca.

A fost membru onorific al Academiei de
ªtiinþe Medicale, membru al Academiei Europene de
Dermatologie ºi Venerologie (EADV) ºi al Societãþii
Române de Dermatologie (din 1957); între 1998 ºi
2002 a fost vicepreºedinte al Societãþii Române de
Dermatologie. Membru fondator ºi membru al
Comitetului Naþional al Colegiului Medicilor din
România. 

Prin personalitatea ºi activitatea sa, prof. dr.
Dumitru Justin Diaconu a marcat specialitatea de
dermato-venerologie din România.

Dr. Vasile Benea



Instrucþiuni pentru autori

REVISTA DE DERMATOLOGIE este revista oficialã a Societãþii Române de Dermato-Venerologie.
Revista de Dermatologie îºi propune sã contribuie la promovarea progresului medical în domeniul
dermato-venerologiei abordând toate aspectele acestui domeniu. Revista apare în patru numere pe an,
timpul mediu de apariþie a unui articol fiind de trei luni de la data intrãrii în redacþie.

I. Revista de Dermatologie primeºte articole care se încadreazã în urmãtoarele categorii:
• Editoriale (puncte de vedere), maxim trei pagini cu discutarea subiectului cu comitetul de

redacþie
• Articole de cercetare originalã, maxim zece pagini (studii clinice ºi experimentale, probleme de

terapeuticã)
• Cazuri clinice, maxim ºase pagini
• Articole generale (sinteze), maxim zece pagini
• Scurte comunicãri, maxim trei pagini
• Scrieri cãtre autori, maxim douã pagini
• Recenzii carte, maxim 1-2 pagini
• Anunþuri (manifestãri ºtiinþifice, raportãri, alte evenimente)

II. Modul de prezentare a articolelor
Conþinutul unui articol trebuie aranjat în ordinea urmãtoare:
1. titlu; 2. rezumat; 3. introducere; 4. material ºi metodã; 5. rezultate; 6. discuþii; 7. concluzii; 8.
menþiuni; 9. bibliografie; 10. legenda figurilor; 11. figuri (fotografii); 12. tabele.
Paginile vor fi numerotate, inclusiv bibliografia.

• Prima paginã cuprinde: titlul, numele autorului (autorilor) fãrã a prezenta titluri academice,
oraºul unde îºi desfãºoarã activitatea profesionalã, cu asterix în subsolul paginii, unitatea de
lucru unde îºi desfãºoarã activitatea. Este recomandat ca numãrul autorilor sã nu fie mai mare
de ºase.

• În continuare prima paginã va cuprinde rezumatul articolului în limba românã ºi în limba
englezã, maximum 300 de cuvinte pentru fiecare rezumat.

• Dupã fiecare rezumat se ataºeazã cuvintele cheie în numãr de 3-7 în limba românã ºi englezã.

• În subsolul paginii se trece persoana de corespondenþã cu nume complet adresã de
corespondenþã completã (poºtã, telefon, fax, e-mail).

• Textul articolului trebuie scris la douã rânduri cu margine de 3 cm stânga, cu prezenþa
obligatorie a semnelor diacritice caracteristice ortografiei române. Articolul trebuie trimis atât
pe hârtie cât ºi pe suport electronic (CD, dischetã). Pe marginea articolului se pot preciza
localizãrile aproximative ale tabelelor sau figurilor.

• Dupã textul articolului ºi înaintea bibliografiei sunt trecute mulþumirile, sursele de finanþare,
acorduri de finanþare sau de altã naturã care pot sã existe cu firmele ale cãror produse
(medicamente sau materiale sanitare) sunt menþionate în articol.

• Referinþele bibliografice vor avea un numãr care respectã ordinea citãrii în text, sau în ordinea
alfabeticã a autorilor principali, fiecare referinþã bibliograficã comportã numele primilor trei
autori urmat de iniþiala prenumelui, titlul articolului în limba de origine, numele prescurtat al
revistei (în conformitate cu abrevierea de uz general din Index Medicus, anul apariþiei,
volumul, prima ºi ultima paginã, pentru cãrþi se va menþiona autorul, titlul, editura, oraºul,
anul apariþiei. În text numãrul referinþei bibliografice va fi încadrat în paranteze drepte.
Exemplu: Nume autori-nume iniþialã, titlul articolului în limba de origine, titlul revistei, an
apariþie, volum, prima ºi ultima paginã.

• Tabele (grafice, scheme). Fiecare tabel (grafic, schemã) va figura pe o paginã separatã, va fi
numerotat cu cifre romane ºi va avea un titlu, autorul va preciza locul unde trebuie inserat în
text.



• Figurile (fotografiile) vor fi clare, numerotate cu cifre arabe pe verso, în ordinea în care apar în
text, facultativ însoþite de o legendã dactilografiatã pe o foaie separatã, cu sãgeþi indicatoare de
poziþionare. Figurile, fotografiile vor fi trimise atât pe hârtie fotograficã cât ºi pe CD. Autorii
vor preciza locul unde trebuie inserate în text, vor fi ataºate articolului în plic. Trebuie protejatã
identitatea pacienþilor care apar în fotografii (identitate ascunsã sau acord de publicare).

• Articolele pot fi trimise atât în limba românã cât ºi în limba englezã, publicarea se va face în
funcþie de limba în care a fost trimis articolul sau dupã cum specificã autorii.

III. Articolele trimise spre publicare vor trebui sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
• Toate articolele vor fi supuse recenziei editoriale ºi acolo unde este cazul pentru avizul de

publicare se va apela la referenþi aleºi din cadrul comitetului ºtiinþific al revistei. Opiniile
acestor referenþi vor fi comunicate autorilor articolului supus recenziei.

• Articolele trimise la redacþie trebuie sã fie originale ºi nepublicate anterior (parþial sau total) ºi
sã nu fie trimise concomitent pentru evaluare altei reviste.

• În cazul în care într-un articol apar scheme, figuri, tabele, paragrafe din alte articole se
presupune cã autorii articolului trimis spre publicare au acordul de reproducere a autorilor
iniþiali. Totodatã autorii sunt obligaþi sã se asigure cã materialul trimis nu este calomnios, sau
încalcã alte drepturi de autor.

• Experimentele cu subiecþi umani prezentate în articol trebuie sã respecte standardele etice
înscrise în declaraþia de la Helsinki. Este de presupus cã autorii au acordul comitetului de eticã
al instituþiei în care s-a desfãºurat experimentul ºi au acordul pacienþilor pentru experimentele
efectuate. De asemenea studiile efectuate pe animale de laborator trebuie sã respecte
reglementãrile în domeniu.

• Autorii articolelor trimise spre publicare trebuie sã evite conflictele de interese ºi sã menþioneze
la sfârºitul articolelor, acolo unde este cazul, sursa de finanþare.

• Prin publicarea articolului autorul transferã dreptul de reproducere al acestuia Societãþii
Române de Dermatologie, nici un articol întreg sau parte a acestuia nu poate fi reprodus în alte
publicaþii fãrã acordul scris al redacþiei revistei Dermatovenerologia.

• Punctele de vedere sau opiniile exprimate în articolele publicate nu reflectã automat punctul de
vedere al editorilor, al comitetului ºtiinþific al revistei sau al Societãþii de Dermatologie. De
asemenea publicarea unor reclame nu constituie un gir din partea editorilor, comitetului
ºtiinþific sau al Societãþii Române de Dermatologie pentru conþinutul acestor reclame.

IV. Autorii ºi coautorii trebuie sã declare conflictul de interese.

V. Articolele vor fi trimis la Sediul AMR, pentru revista de Dermatologie, sau direct  redactorului ºef
al revistei

Str. Ionel Perlea nr. 10, Sector 1, Bucureºti, 010209, România
Tel./Fax: 021-318.06.26
e-mail: office@srd.ro

srd@rdsmail.ro
www.srd.ro

Comitetul de redacþie



Instructions to authors 

The ROMANIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY is the official organ of the Romanian Society of

Dermatology & Venereology. It welcomes contributions that advance the medical science and practice of

dermatology and venereology. Emphasis is placed upon aspects of the specialy that are of interest to the

practicing dermato-venereologist. The journal has four editions in a year. The medium time for an article

to be published after submitted to the Editor is three months.

I. Types of Contribution:

Manuscripts are welcome in the following categories and preference will be given to articles that fall

within the limits and definitions given:

• Editorials (brief substantiated commentary on particular subjects): Maximum three pages and

should be initially discussed with the Editor Committee

• Original Research Articles (clinical and investigative laboratory research articles,

therapeutically challenges): Maximum ten pages

• Case Reports: Maximum six pages

• General Articles (synthesis): Maximum ten pages

• Brief Communications: Maximum three pages

• Letters to the Authors: Maximum two pages

• Book Reviews: Maximum 1-2 pages

• Advertisements (scientific events, conference reports, etc.)

II. Organization of Manuscripts

The article should contain in this exact order:

1. Full title; 2. Abstract; 3. Introduction; 4. Materials and Methods; 5. Results; 6. Discussions; 7.

Conclusions; 8. Other comments; 9. References; 10. Figures legend; 11. Figures (photos); 12. Tables.

Every part of the manuscript, including the title page, references, tables, etc., should be numbered.

• First page should contain: full title, name(s) of the author(s) without academic titles, complete

postal address(es) of the affiliations(s) of the authors(s). We recommend the maximum number

of authors should not exceed six for an article.

• Next, first page should contain the article’s abstract in Romanian (for romanian authors) and

English, maximum 300 words for each abstract.

• After each abstract a list keywords (3-7 items) should be attached in Romanian and English.

• At the end of the first page the complete name, complete telephone, fax numbers and current 

e-mail address of the corresponding author should be mentioned.

• The entire manuscript should be typed double-space, with a 3 cm space to the left side and with

mandatory Romanian diacritical signs. The article should be sent to the Editor in the form of

listed material and also electronic format (CD, floppy disc). The approximate position of the

figures and tables can be mentioned.

• After the main text of the article and before references authors are request to disclose the

financial sources, any financial or other arrangement they may have with a company whose

product is mentioned in this article.

• All publications cited in the text should be presented in a list of references following the text of

the manuscript. References should be numbered in accordance with appearance in the text or in

alphabetical order of the main authors. Every reference should contain the family name and the

initial of the first name of the three main authors, the original article’s name, the abbreviated

publication’s name (according to the Medical Subject Headings from Index Medicus), the year

when was published, the number of the publication, first and last page and for the books the

author name and title, the Editor, town, year of publicaton. In the manuscript the reference’s

number should be listed in straight parenthesis.



• Tables should be presented on separate sheets of paper, they should have brief and self-
explanatory titles and be numbered with Romanic letters in the order in which they appear in
the text. The author will specify the place where the tables will be inserted in the text.

• Figures (photos) must have a good quality; the back of each figure should carry the following
information: figure number in the order in which they appear in the text and an arrow
indicating the top of the figure. The figures will be sent as photographs and in electronic format
(CD). Authors must mention where figures will be inserted in the text. Patients appearing in
photographs should have their identity concealed or should give write consent to publication.

III. The manuscripts have to respect all the following conditions:

• All articles will be subject to peer-review by one or more referees of the Scientific Editor
Committee. The comments of these referees will be passed later on to the authors of the
manuscript.

• Submission of an article is understood to imply that the article is original and unpublished and
not being considered for publication elsewhere.

• Any material (figures, tables, paragraphs from other articles) which has been published
elsewhere must be accompanied by written consent to republication by the copyright holder
and the authors. It is the author’s responsability to ensure that no part of any manuscript
submitted for publication in the journal will be libelous or infringe upon or violate any
copyright or any other personal or proprietary rights, or negligently contain material which
will be harmful or otherwise be unlawful.

• Human subject experiments should be in accordance with the ethical standards of a responsible
committee and with the Helsinki Declaration. Animal studies should also be carried out within
recognised guidelines for the care of laboratory animals.

• Authors must avoid conflict of interest and are requested to disclose any financial or other
arrangement they may have with a company whose product is mentioned in this article.

• The author will transfer the manuscript’s copyright to the Romanian Society of Dermatology &
Venereology and the material (figures, tables, paragraphs) from the article can’t be published
anywhere else without the written consent of the Dermatology Journaly.

• The Publisher, the Romanian Society of Dermatology & Venereology and the Scientific Editor
Committee cannot be held responsible for errors or any consequences arising from the use of
information containned in this journal; the views and opinions expressed do not necessarily
reflect those of the Publisher, the Romanian Society of Dermatology & Venerology and the
Scientific Editor Committee of the products advertised.

IV. The authors and coauthors have to declare the conflict of interest.

V. Articles will be sent to:
Romanian Society of Dermatology & Venereology

Str. Ionel Perlea no. 10, Sector 1, Bucharest, 010209, Romania
Tel./Fax: 004021-318.06.26
e-mail: office@srd.ro

srd@rdsmail.ro
www.srd.ro


