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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

REZULTATELE  
CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT – sesiunea septembrie 2022 

 

DOMENIUL MEDICINĂ 

 

Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Candidați/granturi 

 

OBSERVA 
ȚII 

BUGETAT  
CU FRECVENȚĂ  

CU BURSĂ 

BUGETAT  
CU FRECVENȚĂ 

FĂRĂ BURSĂ 

BUGETAT  
CU FRECVENȚĂ 
REDUSĂ  FĂRĂ 

BURSĂ 

CU TAXĂ  
CU 

FRECVENȚĂ 
REDUSĂ 

 
 

BUGETAT 
CU 

FRECVENȚĂ 
CU BURSĂ, 
români de 
pretutin- 

deni 

1  
Prof. univ. dr. 
Alexa Ioana Dana 

Turcu Ana - Maria 
 

Variabilitatea 
frecvenței 
cardiace 

determinată prin 
metode clasice 
vs. moderne și 

impactul ei 
asupra 

sindroamelor 
geriatrice și 

supraviețuirii la 
vârstnici 

   

 

 

2  Prof. univ. dr. 
Alexa Ovidiu 

Trandabăț Bogdan 
Andrei 

 
Optimizarea 

tratamentului 
fracturilor 

extremității 
distale ale 
femurului 

   

 

 

3  Prof. univ. dr. 
Amalinei Cornelia 

Costin Constantin 
- Aleodor 

 
Corelații clinico-

patologice și 
imunohistochimic

e cu valoare 
diagnostică și 
prognostică în 

tumorile 
glandelor salivare 

   

 

 



 

 

pagina 2 din 16 

4  
Prof. univ. dr. 
Antoniu Sabina 
Antonela 

1* 
Chirap (Chirap – 
Mitulschi) Ioan – 

Alexandru 
 

Documentarea 
evolutivă a 

necesității de 
îngrijiri paliative 

la pacienții cu 
accident vascular 

cerebral acut 

Iacobescu Radu – 
Alexandru 

 
Evaluarea 

fragilității ca 
factor prognostic 

al răspunsului 
terapeutic la 
pacienții cu 

cancer 
bronhopulmonar 

avansat 

 
 
 

1 

 

 

5  
Prof. univ. dr. 
Azoicăi Doina 

Chirica (Russu) 
Mara 

Infecția 
respiratorie 

recidivantă la 
copii în primii 5 

ani de viață 

Hristodorescu 
(Grigore – 

Hristodorescu) 
Smaranda 

 
Strategii de 

supraveghere a 
potențialului de 

emergență/reeme
rgență a bolilor 

transmise de 
vectori prin 
utilizarea 

tehnologiei 
informației 

  

 

 

Ilășoaia Amalia 
– Elena 

 
Implicații 

medicale și socio 
– economice ale 

infecțiilor cu 
Clostridoides 

difficile 
comunitare sau 

asociate 
asistenței 
medicale 

6  
Prof. univ. dr. 
Bild Walther 

   

 

Filipiuc 
Silviu -  
Iulian 

 
Studii asupra 
canabinoizilor 

naturali și 
sintetici în 
formulări 

topice 

 

 

7  
Prof. Univ. Dr. 
Bulgaru – Iliescu 
Diana 

Andronic 
(Toma) Gina – 

Mădălina 

 
Aprecieri medico 

- legale în 
stabilirea 

intervalului 
postmortem 

 

 
Pușcașu 

(Nastase- 
Pușcașu) Alina 

- Ioana 

 
Reevaluarea 
arhitecturii 
hepatice în 

vederea 
aprecierii 
viabilității 

 

 

8  
Prof. univ. dr. 
Căruntu Irina-
Draga 

 

Balan Teodora - 
Ana 

 
Interrelații 
patologie 

tumorală mamară 
și ginecologică – 

sarcină. Influența 
placentei asupra 
carcinogenezei. 

 

Bobeică 
Răzvan - 
Lucian 

 
Subtipuri 

moleculare în 
cancerul vezical 

musculo–
invaziv: 

diagnostic și 
corelații clinico-

terapeutice 
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9  
Prof. univ. dr. 
Cimpoeșu 
Carmen Diana 

  

Blaga Teofil 

Dezvoltarea 
strategiilor 
moderne de 
educație prin 
simulare în 
situațiile de 
urgență 

 

 

 Haută 
Alexandra 

Modele 
integrate de 
intervenție 
medicală de 
urgență și 
formare în 
traumă și 
dezastre 

 

10  
Prof. univ. dr. 
Chiriță Roxana 

 

Oprea Dan - 
Cătălin 

 
Investigarea 
eficienței și 
optimizarea 
terapiei prin 

neurofeedback în 
cadrul 

tulburărilor 
psihiatrice 

majore 

   

 

 

11  
Prof. univ. dr. 
Costache Irina 
Iuliana 

  

Demșa 
(Afrăsînie) 

Irina 
Noi direcții și 
perspective în 

evaluarea 
cardiomiopatiei 

atriale 

 

 

 Matei Theodor 
Iulian 

 
Noi direcții și 

metode privind 
diagnosticul 
spasmului 
coronarian 

microvascular 

12  
Prof. univ. dr. 
Costuleanu 
Marcel 

   

Jipu 
Alexandru – 

Gabriel 
 

Relații 
funcționale 

ale 
senescenței cu 
proliferarea și 

apoptoza 
fibroblastelor 

dermice 

 

 

Pleșca Alina 

 
Relații de 

funcționalitat
e între 

metabolismul 
energetic și 
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dezvoltarea 
progenitorilor 
limfocitelor B 

13  
Prof. univ. dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Agavriloaei 
Bogdan - 
Dumitru 

 
Repere 

epidemiologice și 
terapeutice în 

boala polichistică 
renală cu 

transmitere 
autozomal 
dominantă 

   

 

 

14  
Prof. univ. dr. 
Cozma Romică 
Sebastian 

Stingheriu 
Alexandru – 

Emilian 
 

Aplicații ale 
potențialelor 

evocate auditive 
corticale și de 

trunchi cerebral 
în diagnosticul și 
managementul 

pacienților 
hipoacuzici 

 
 

Iațentiuc 
Iustin Mihai 

 
Considerații în 
diagnosticul și 
monitorizarea 
bolii Meniere și 
sindroamelor 
Meniere - like 

Burlacu 
(Damean) 
Elena – 

Gabriela 
 

Cercetări 
asupra 

calității vieții 
pacienților cu 
surdități care 

necesită 
tratament cu 

proteze 
auditive 

implantabile 

 

 

Vicovan 
Sebastian 

 
Efecte ale 

tratamentului 
oncologic 

asupra 
sistemului 
auditiv la 

copil 

 

 

15  
Prof. univ. dr. 
Cuciureanu Iulian 
Dan 

  

Gavriluță 
(Vulpoi) 

Georgiana - 
Anca 

 
Utilizarea 

examenului 
electrodiagnosti

c în 
determinarea 
momentului 

optim de 
screening al 
neuropatiilor 

compresive ale 
membrului 
superior la 

populația ce 
operează cu 

calculatorul și 
ale celei din 

domeniul 
tehnologiei 
informației 
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16  
Conf. univ. dr. 
Dobrin Petru 
Romeo 

Niță Ilinca – 
Bianca 

 
Explorarea 

relației dintre 
microflora 

gastrointestinală 
și schizofrenie; 

secvențierea prin 
nanopor ca 
abordare 

terapeutică 
inovatoare? 

 

Gireadă 
Bogdan 

 

Perspective 
terapeutice 
moderne în 
tulburările 
cognitive 
majore 

 

1 
 

 

 

 

17  
Prof. univ. dr. 
Dorneanu Olivia 
Simona 

Duhaniuc 
Alexandru  

Impactul 
colonizării cu 
bacterii 
multidrog 
rezistente la 
pacienții 
imunocompromiși 

   

 

 

18  
Conf. univ. dr. 
Doroftei Bogdan 

Armeanu 
Theodora - 

Ioana 

 
Posibilele relații 

cauzale între 
avortul 

embrionilor 
euploizi obținuți 
prin fertilizarea 

în vitro cu testare 
genetică 

preimplantațional
ă și microbiota 

vaginală la 
pacientele cu 

obezitate 

Ursache 
Cătălina –
Georgiana 

 
Monitorizarea 
pacientelor cu 

diabet gestațional 
prin intermediul 

unei aplicații 
digitale 

 

 
 

 

 

 

19  
Prof. univ. dr. 
Drug Vasile Liviu  

Roșca Vadim 

 
Studii privind 
posibilitatea 
optimizării 

managementului 
dispepsiei 

funcționale 

   

 

 

20  
Prof. univ. dr. 
Floria Mariana 

Adăscăliței 
(Morariu) Paula 

– Cristina 
 

Calcificarea de 
inel mitral și 

riscul 
tromboembolic în 

prediabet 

 

Oancea 
Alexandru - 

Florinel 
 

Riscul 
tromboembolic la 

pacienții cu 
sindrom 

coronarian cronic 
 
 

 

Bordianu 
(Dumitrescu 
– Bordianu) 

Anca 
 

Terapia 
intervențional
ă în ischemia 

critică a 
membrelor 

inferioare la 
diabetici 
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21  
Conf. univ. dr. 
Furnică Cristina 

 
 
 
 
 

Chiriac 
(Stratulat- 

Chiriac) Iulia 

 
Malformațiile 

congenitale ale 
tractului 

gastrointestinal 
la pacienții 
pediatrici în 

context pandemic 

 
 
 

Haddad 
Clara – Diana 

 
Particularități 
morfologice în 
traumatismele 

oro-maxilo-
facilae la copil 

 

 

22  
Prof. univ. dr. 
Gheucă-
Solovăstru Laura 

  

 

Iosep Diana - 
Gabriela 

 
Rolul 

interleukinelor 
în patologia 

dermatologică 

 

 

 

23  
Prof. univ. dr. 
Grigorovici 
Alexandru 

Andoni Andrei - 
Alexandru 

 
Utilizarea 

biomarkerilor 
pentru 

diagnosticul 
precoce,prognosti

cul și evoluția 
postoperatorie a 

pacienților cu 
neoplasm tirodian 

   

 

 

24  
Prof. univ. dr. 
Haba Danisia 

  

Istrate Ana - 
Cristina 

 
Optimizarea 

diagnosticului și 
prognosticului 

tumorilor 
cerebrale 

folosind tehnici 
moderne IRM 

 

 

 

25  
Conf. univ. dr. 
Hînganu Marius 
Valeriu 

Al Namat Dina 
 

Exomfalos – 
actualități 

embriogenetice, 
morfofuncționale 

și clinice 

   

 

 

26  
Prof. univ. dr. 
Ioan Beatrice 
Gabriela 

Lazăr Diana-  
Elena 

 
Calitatea vieții 

pacienților 
oncologici după 

terapiile 
moleculare 

țintite în practica 
clinică 

   

 

 

27  
Conf. univ. dr. 
Leon-Constantin 
Maria-Magdalena 

Chirica Costin 

De la clinic la 
paraclinic în 
procesul 
aterosclerotic – 
rolul inteligenței 
artificiale în 
managementul 
plăcilor de 
aterom 
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Rotundu 

Andreea 

Beneficiile 
recuperării 
cardiovasculare la 
pacienții 
diagnosticați cu 
boală arterială 
periferică a 
membrelor 
inferioare 

 

 

28  
Prof. univ. dr. 
Luca Mihaela 
Cătălina 

  

Lăcătușu 
Georgiana – 
Alexandra 

 
Studii privind 

infecțiile 
fungice 

sistemice 
suprapuse Covid 
– 19 în partea 

de Est a 
României  

 

 

Stănescu 
(Terteliu - 

Băițan) Monica 

 
Analiza 

calitativă a 
implementării 
antimicrobial 
stewardship în 
antibioterapie 
în N. României 

 

29  
Conf. univ. dr. 
Lupu Vasile 
Valeriu 

Adam (Adam – 
Răileanu) Anca 

 
Impactul 

restricției de 
creștere 

intrauterină 
asupra stării de 

sănătate a 
copilului de 

vârstă școlară 

 
 
 

Brînză 
(Buga) Ana – 

Maria - 
Laura 

Abordări în 
diagnosticul și 
managementu

l anemiei 
carențiale la 

copil 

 

30  
Conf. univ. dr. 
Manciuc Doina 
Carmen 

  

Ciornei 
(Florea) 
Carmen - 

Elena 

 
Afectarea 

hepatică în 
infecția cu noul 

coronavirus 

 

 

 

31  
Prof. univ. dr. 
Miftode Egidia 
Gabriela 

 

Prepeliuc 
Cristian - Sorin 

 
Biomarkeri de 

evaluare a 
prognosticului la 

pacienții cu sepsis 
și disfuncție 

cardiacă 

Pasăre Maria -  
Antoanela 

 
Sepsisul: 

biomarkeri și 
factori de 

prognostic pentru 
afectarea hepato-

renală 
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32  
Conf. univ. dr. 
Mihai Cătălina 

 

Ghiață (Jucan) 
Alina - 

Ecaterina 

 
Monitorizarea 
noninvazivă în 

bolile inflamatorii 
intestinale – de la 
remisiunea clinică 

la clearance-ul 
bolii 

  

 

 

33  
Prof. univ. dr. 
Miron Ingrith 
Crenguța 

    

Benchia Diana 
 

Rolul chirurgiei 
în diagnosticul 

și 
managementulu
i terapeutic al 
neuroblastomul

ui – corelații 
între aspectele 

clinice, 
biologice, 

imagistice și 
patologice 

 Postolache 
(Cianga) 
Anca - 
Lavinia 

 
Evaluarea 

profilurilor de 
citokine în 
leucemia 

acută 
limfoblastică 

la copil 

 

 

Lăzăruc Tudor 
- Ilie 

 
Tulburările 

metabolismului 
fosfo – calcic la 

pacienții 
pediatrici cu 
boală renală 

cronică 

 

34  
Prof. univ. dr. 
Miron Lucian 

   

Boboc Diana 
- Ioana 

 
Evaluarea 
disfuncției 
cognitive la 

pacientele cu 
cancer mamar 
metastatic sub 

terapie 
sistemică 

 

 

35  
Prof. univ. dr. 
Mititelu – Tarțău 
Liliana 

 

Abu Koush Angy 
 

Studii 
experimentale 

privind 
posibilitățile de 
influențare ale 

durerii și 
inflamației prin 

utilizarea de 
nanosisteme ce 
încorporează 

antiinflamatoare 
nesteroidiene 
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36  Prof. univ. dr. 
Mitu Florin 

Adam Cristina - 
Andreea 

 
Telereabilitarea 
în insuficiența 

cardiacă 

Jigoranu Raul-  
Alexandru 

 
Markeri ai 

aterosclerozei 
coronariene: noi 

metode de 
individualizare a 

riscului 
cardiovascular 

 
 
 
 

 
 

 

 

37  Prof. univ. dr. 
Mocanu Veronica 

  

Toma Bogdan 

 
Dezechilibre și 

paradoxuri 
metabolice și 

proteinomice în 
greutățile 
extreme: 

modelizarea 
balanței 

energetice 

 

 

 

38  Prof. univ. dr. 
Nemescu Dragoș 

Țugui 
(Zelinschi) 

Denisa -Oana 

 
Contribuții în 

predicția, 
screening-ul și 
diagnosticul 

tulburărilor de 
creștere fetală 

   

 

 

39  
Prof. univ. dr. 
Pieptu Dragoș 

 

Ștefurac 
(Grămadă - 
Ștefurac) 
Smaranda 

 
Contribuția 
diversității 
metodelor 

imagistice în 
diagnosticul 

leziunilor glandei 
mamare și 
evaluarea 

răspunsului la 
tratament 

  

 

 

40  
Prof. univ. dr. 
Pricop Cătălin 

Coșovanu Eric - 
Oliviu 

 
Calcificarea 

stenturilor JJ – 
cauze și mijloace 

de prevenție 

   

 

 

41  
Prof. univ. dr. 
Rezuș Elena 

Mihai Ioana – 
Ruxandra 

 
 Manifestările 

hepatice în 
artrita 

reumatoidă 

   

 

 



 

 

pagina 10 din 16 

42  
Prof. univ. dr. 
Rusu Cristina 

Țuțu (Babici) 
Ramona – Geanina 

 
 Optimizarea 

diagnosticului în 
ciliopatii 

Stafie Ingrid - 
Ioana 

 
Optimizarea 

diagnosticului 
clinic și genetic în 

hipostatură/ 
Studii clinice și 

genetice în 
hipostatură. 

  

 

 

43  
Prof. univ. dr. 
Sascău Radu - 
Andy 

Băltuță 
(Clement) 
Mihaela - 
Alexandra 

 
Parametri 

ecocardiografici 
cu valoare 

predictivă și 
prognostică 

pentru 
dezvoltarea 
disfuncției 

cardiace induse 
de tratamentul 

oncologic la 
pacientele cu 

neoplasm mamar 

Indrei Lucia 

 
Strategii de 

screening ale 
ischemiei 

miocardice la 
pacientul diabetic 

asimptomatic – 
beneficiu clinic și 
impact prognostic 

 
 
 

 

 

 

44  
Prof. univ. dr. 
Sava Anca 

  

Avadanei 
Andrei Nicolae 

 
Variații ale 
arterelor la 

nivelul 
membrelor la 

nivelul 
populației din 
regiunea de 
Nord-Est a 
României 

 

 

 

45  Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Popa Raluca-  

Cezara 

 

Caracteristici 
genomice și 
transcriptomice 
ale răspunsului la 
chimioterapia 
neoadjuvantă în 
cancerul gastric  

 
 

 
 
 

 

 
Spînu Mihaela 

Evaluarea 
factorilor de 
predicție la 
tratamentul 
neoadjuvant în 
cancerul mamar, 
cu scopul 
optimizării 
tratamentului 
chirurgical 

46  Prof. univ. dr. 
Sîrbu Paul Dan 

Pinteală Tudor 

 
Matrici 

biodegradabile 
activate pentru 

regenerarea 
osoasă 
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47  
Prof. univ. dr. 
Socolov Demetra 
Gabriela 

Gîscă Tudor – 
Cătălin 

 
Infecțiile 
materno-fetale și 
sarcina 

  

Condriuc 
(Solomon – 
Condriuc) 

Iustina – Petra 
 

Dinamica 
parametrilor 

materno-fetali 
în naștere. De 
la status de 

normalitate la 
patologie 

  

Rudișteanu 
(Minciună) Dorina 
– Adelina 

 
Biomarkeri 
imagistici, serici 
și placentari cu 
rol în screeningul 
și conduita în 
restricția de 
creștere 
intrauterină 

48  
Prof. univ. dr. 
Stan Cristinel 
Ionel 

  

Ostroschi 
Andreea 

 
Influența 
factorilor 
teratogeni 

asupra palatului 

 

 

 

49  Conf. univ. dr. 
Stătescu Cristian 

Tudurachi 
Bogdan – Sorin 

Factori 
bioumorali de 
prognostic la 

pacientul tânăr 
cu infarct acut de 

miocard 

Benchea Laura - 
Cătălina 

 
Modificările 

morfo-funcționale 
ale atriului stâng 
și ventriculului 

drept – predictori 
ai evenimentelor 
cardiovasculare la 
pacientul diabetic 

 
 
 
 

 

 

50  
Prof. univ. dr. 
Șerban Ionela - 
Lăcrămioara 

Cioban (Popa) 
Irene – Paula 

 
Noi abordări în 

vederea 
stratificării 

noninvazive a 
riscului aritmogen 

la pacienții cu 
patologie 

cardiovasculară 
ischemică 

 

Pantilimonescu 
Theodor – Florin 

 
Dezvoltarea 
tehnicilor de 
inteligență 

artificială în 
domeniul 
urologiei 

Trincă 
(Moscalu) 
Mihaela 

 
Metode de 
modelare 

predictivă și 
clasificarea 
riscurilor în 

fiziopatologie 
prin 

implicarea 
valorii aditive 

a 
biomarkerilor 

 

Tărîță 
(Chelaru) 
Nicoleta –  
 
RETRASĂ 

51  
Prof. univ. dr. 
Șorodoc 
Laurențiu 

Nechita 
(Morărașu) Bianca  

Codrina 
 

Anticoagulante 
orale noi. 
Implicații 

terapeutice și 
efecte adverse 

   

 

 

52  
Prof. univ. dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

   

Hașovschi 
(Ciobanu – 
Hașovschi) 
Gabriela - 
Nicoleta 

 
Factori de risc 
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medico – psiho 
–socio – 

culturali Într-
un lot de 
adulți cu 

disforie de 
gen din 
România 

53  
Conf. univ. dr. 
Ștefănescu 
Gabriela 

  

Hașovschi 
(Ciobanu – 
Hașovschi) 
Gabriela - 
Nicoleta 

 
 Interferențe 
între Boala 

ficatului gras 
non-alcoolic și 

patologia 
endocrinologică 

 

 

 

54  
Prof. univ. dr. 
Tinică Grigore 

    

1** 

Bostan 
Ghenade 

Oportunităț
ile și 
limitările 
intervențiil
or cardiace 
minim -
invazive 

 

 

55  Prof. univ. dr. 
Toader Elena 

  

Dumitrașcu 
Diana - 

Lăcrămioara 

 
Evaluarea 

imagistică a 
impactului 
infecției cu 

virusul SARS – 
COV – 2 asupra 

aparatului 
digestiv 

 

 

 

56  
Conf. univ. dr. 
Trandafir Laura 
Mihaela 

Donos Mădălina 
- Andreea 

 
Factori de 

prognostic în 
evoluția fibrozei 
chistice la copil 

 

Manole Lorena 
- Mihaela 

Complicațiile 
cardio – 

metabolice ale 
obezității la 

vârsta copilăriei 

 

 

 

57  
Prof. univ. dr. 
Trifan Anca 
Victorița 

Minea Horia 
Octav 

 
Evaluarea prin 
microscopie 

confocală cu laser 
a permeabilității 

intestinale la 
pacienții cu boli 

inflamatorii 
intestinale – o 
nouă posibilă 

țintă terapeutică 
mai departe de 

vindecarea 
mucosală 
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58  
Conf. univ. dr. 
Turliuc Mihaela 
Dana 

  

Curecheriu 
Mariana - 
Loredana 

 
Perspective 

terapeutice în 
boala Alzheimer 

– tehnici 
neurochirurgical

e minim 
invazive 

 

  

59  Conf. univ. dr. 
Ursu Ramona 

Andrioaie Ioana 
- Maria 

HIV și cancerele 
determinate de 
HPV: biomarkeri 
pentru screening 

și detecție 
precoce 

 

  

Nichitean 
Marian - 
Giorgio 

 
Alternative 
moderne de 
diagnostic 

microbiologic 
în patologia 

parodontală și 
peri – 

implantară la 
pacienții cu 

afecțiuni 
sistemice 1 

 

 

TOTAL 41 * 12 25 13 1** 
 

 

*din care 1 loc/grant de studiu redistribuit de la categoria rromi la categoria ”Repartizate statistic” 

 **loc/grant de studiu finanțat de la bugetul de stat, suplimentat, cu destinația ”Români de pretutindeni” 

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 

 

Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Candidați/granturi 

BUGETAT  
CU FRECVENȚĂ  

CU BURSĂ 

BUGETAT  
CU FRECVENȚĂ 

FĂRĂ BURSĂ 

BUGETAT  
CU 

FRECVENȚĂ 
REDUSĂ  

FĂRĂ BURSĂ 

CU TAXĂ  
CU 

FRECVENȚĂ 
REDUSĂ 

1  
Prof. univ. dr. 

Andrian Sorin 
  

Tănasă 
Alexandru - 

Mihai 
 

Studiul 
factorilor 

implicați în 
comportame
ntul rășinilor 

compozite 
tip monobloc 

”Bulk fill” 
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2  

Prof. univ. dr. 
Costan Victor – 
Vlad 

 

 

Bănărescu 
Mădălina 

 
Proiectarea 

implanturilor 
specifice 

pacientului 
pentru 

reconstrucția 
funcțională și 

estetică a 
defectelor oro – 
maxilo- faciale 

prin 
îmbunătățirea 

planificării 
chirurgicale 
virtuale și a 
tehnicilor 

tridimensionale 

 

Ailiesei 
(Cureniuc) 

Lidia 
 

Factori 
predictivi ai 
complicațiilo

r 
postoperator

ii în 
reconstrucți

a cu 
lambouri 

liber 
transferate 

anastomozat
e 

microvascula
r la 

pacientul cu 
neoplazii oro 

– maxilo- 
faciale 

1  
Taxă valută 

 
 
 
 
 
 

3  
Prof. univ. dr. 

Iovan Gianina 
  

Roman Diana 
 

Aplicațiile 
materialelor 
pe bază de 
silicat de 
calciu în 
terapia 

restaurativă 
odontală 

 

4  
Prof. univ. dr. 
Iordache Marina – 
Cristina Iuliana 

Lodbă Alexandru 
 

Studiul complex 
al afectării orale 

în sindromul 
Sjogren: 

Explorare și 
interrelații cu 
manifestările 

sistemice 

 
 
 
 

 

Țarevici 
Eugenia – 

Larisa 
 

Abordări 
moderne în 

management
ul disfuncției 
articulației 

temporoman
dibulare 

5  

Prof. univ. dr. 

Murariu Alice - 
Mirela 

  

Huțanu 
(Siminiuc) 
Petruța - 
Iuliana 

 
Cuantificare
a digitală în 

medicina 
stomatologic

ă 

 

6  
Prof. univ. dr. 

Toma Vasilica 
  

Șipoteanu 
Mihai - Mirel 

 
Oportunități 

în 
prevenirea 

cariei 
dentare la 

copii și 
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adolescenții 
cu 

dizabilități 

7  
Prof. univ. dr. 

Zegan Georgeta 

 
 
 

 

Soboh Husam 
 

Cercetări 
experimenta
le și clinice 
ale aligner –

elor 
ortodontice 
cu memoria 

formei 

Șopron 
Bianca - 
Elena 

 
Cercetări 

experimental
e ale 

aplicațiilor 
tehnologiei 
aditive din 
medicina 
dentară 

TOTAL 2 0 6 2 

 

 

 

 

 

DOMENIUL FARMACIE 

 

Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Candidați/granturi 

BUGETAT  
CU FRECVENȚĂ  

CU BURSĂ 

BUGETAT  
CU FRECVENȚĂ 

FĂRĂ BURSĂ 

BUGETAT  
CU 

FRECVENȚĂ 
REDUSĂ  

FĂRĂ BURSĂ 

CU TAXĂ  
CU 

FRECVENȚĂ 
REDUSĂ 

1  

Prof. univ. dr. 
Bild Veronica 

 

Macadan Ioana 
 

Atitudini și 
practici în boala 

ulceroasă: 
punctul de 
vedere al 

farmacistului 

 

Paraschiv 
Mihaela 

 
Cercetări 
privind 

practicile de 
prescriere a 
medicament

elor 

 
 
 
 
 

2  
Conf. univ. dr. 

Cioancă Oana 
  

Paulic 
(Chitială) 
Roxana - 

Delia 
 

Caracterizar
ea 

fitochimică 
și biologică 
complexă a 

unor 
extracte 

selective din 
leguminoase 
de interes 
terapeutic 
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3  
Prof. univ. dr. 

Profire Lenuța 

Căluian Iulian 
 

Cercetări privind 
noi derivați de 
acid lipoic cu 

structură 
heterociclică 

   

TOTAL 2 0 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactat: Consuela Mitasov 


