
 

UNIVERISTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” DIN IAŞI 
 MASTERAT 
 
   Ora susţinerii şi componenţa comisiei de  disertaţie pentru fiecare program  de master: 

 
FACULTATEA DE MEDICINĂ 
 
Programul de master “Managementul serviciilor de sanatate in domeniul medico-farmaceutic” 

Susţinerea disertaţiei va avea loc începând cu ora 900, online. 

Comisia de disertaţie: 

Conf. univ. dr. Georgeta Zanoschi             - preşedinte 

Prof.univ.dr. Doina Azoicăi                       - membru 

Conf. univ. dr. Olga Odetta Duma             - membru 

Conf. univ. dr. Elena Mihaela Cărăuşu       - membru 

Asist. univ. dr. Mugur Manole                    - secretar 

 

Programul de master “Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă” 

Susţinerea disertaţiei va avea loc începând cu ora 900, online.   

Comisia de disertaţie: 

Conf. univ. dr. Lidia Iuliana Arhire          - preşedinte  

Conf. univ. dr. Laura Mihalache              - membru 

Conf. univ. dr. Cristina Preda                 - membru 

Conf. univ. dr. Oana Cioancă                  - membru  

Şef lucr. dr. Otilia Niţă                           - secretar 

Prof. univ. dr. Monica Hăncianu              - membru supleant 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 

 
Programul de master “Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică in situaţii particulare de edentaţie” 

Susţinerea disertaţiei va avea loc începând cu ora 930, online. 

Comisia de disertaţie: 

Prof. univ. dr. Monica Tatarciuc                - preşedinte 

Prof. univ. dr. Anca  Mihaela Viţalariu       - membru 

Conf. univ. dr. Diana Diaconu Popa            - membru 

Şef lucr. dr. Andra Aungurencei                 - membru 

Asist. univ. dr. Elena-Odette Luca             - secretar 

 
Programul de master “Reabilitarea implanto - protetică a edentaţiei” 

       Susţinerea disertaţiei va avea loc începând cu ora 900, online. 

Comisia de disertaţie: 

Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna           - preşedinte 

Şef lucr. dr. Roxana Vasluianu                       - membru 

Şef lucr. dr. Monica Andronache                    - membru 

Şef lucr. dr. Dan Bosânceanu                         - membru 

Asist. univ. dr. Daniel Pavăl                           - secretar 

 
Programul de master “Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (Terapii laser)” 

       Susţinerea disertaţiei va avea loc începând cu ora 900, online. 

       Comisia de disertaţie: 

Şef lucr.dr. Doriana Agop-Forna                 - preşedinte 

Conf.univ.dr. Cristina Dascălu                    - membru 

Şef lucr.dr. Mihaela Sălceanu                     - membru 

Şef lucr.dr. Decebal Vasincu                       - membru 

Şef lucr.dr. Claudiu Topoliceanu                 - secretar 


