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LISTĂ GRANTURI INTERNE 2015-2016 
 

1. Detecția și genotiparea HPV pe produse biologice 
Director proiect: Biolog Celestina Dumitras 

 
2. Determinarea citotoxicităţii unor materiale cu aplicabilitate în medicina dentară 
Director proiect: Şef lucr.dr. Oana-Maria Darabă 
 

3. Educarea dexterității și menținerea aptitudinilor medicului stomatolog pe tot parcursul 
vieții 
Director proiect:  Şef lucr.dr. Cătălina Gîrbea 
 

4. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale 
Director proiect– Drd. Cristina Dobre 
 

5. Nanotuburi  oxidice/polimerice  cu aplicaţii în medicină 
Director proiect– Conf. dr. Gabriela Mihalache  
                    

6. Noi formulări lipozomale cu activitate antimicrobiană 
Director proiect - CS dr Anca Niculina Cadinoiu 

 
7. Intervenții ortodontice prechirurgicale la copilul cu despicatură și evaluarea creșterii și 
dezvoltării lor 
Director proiect - Șef lucr dr Liliana Halițchi 

 
8. Aritmii cardiace la pacienții cu apnee în somn 
Director proiect - Șef lucr. dr. Sînziana Lovin 
 

9. Avantaje și dificultăți în tehnologia CAD-CAM 
Director proiect - As.drd. Toni Cigu 

 
10. Testarea proprietăților reologice și a încărcăturii microbiene a materialelor de 
amprentă elastice 
Director proiect - Șef lucr. Dr. Mihaela Păpușa Vasiliu 
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11. Studiul modificărilor smalțului dentar consecutiv pretratamentelor cu plasmă 
Director proiect - As.drd. Adina Bîrgăoanu 
 

12. Consilierea profesională în nursing – program integrat de practică în domeniu 
Director proiect - Șef lucr. Dr. Carmen Grierosu 
 

13. Prognosticul pacientului de stomatologie cu narcosedare – parametri clinici și 
paraclinici 
Director proiect – Prof. univ. dr. Gheorghe Dorobăț 
 

14. Corelații clinice-paraclinice în infecția cu Helicobacter Pylori la adulți și copii 
Director proiect: Șef lucr. dr. Letiția Duceac 

 
15. Identificarea Helycobacter pylori, la pacientii cu patologie endo/parodontală  
Director proiect: Conf. dr. Mocanu Constanța 
 
16. Protocoale de educație sanitară a tinerilor în profilaxia bolilor cardiovasculare 
Director proiect: Șef lucr. Dr. Cornel Botez 
 

17. Testarea efectelor unor aditivi alimentari asupra embrionilor de pasare (gallus 
domesticus) 
Director proiect -CS Dr. Anca Teușan  
 

18. Evaluarea restaurărilot ceramice pe structură de zirconiu în studiu clinic și paraclinic 
Director proiect - Șef lucr. dr. Delia Bahrim  
 

19. Cultura calității – prezent și perspective 
Director proiect - Șef lucr. dr. Mihai Luchian 
 

20. Sinteza si caracterizarea unor copolimeri naturali de tipul poli(mircen)-b-poli(acid 
itaconic): aplicatii cosmetice si biomedicale 
Director proiect: Atanase Ionut Leonard 
 

21. Biomateriale polimerice complexe pentru aplicații biomedicale 
Director proiect: Raţă Delia-Mihaela 
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22. Percepția durerii în sarcină în funcție de profilul psihologic 
Director proiect: Conf. univ. dr. Maricica Păvăleanu 

 

23. Diagnosticul precoce a bolii alzheimer prin screeningul tulburărilor cognitive la 
pacienţii cu sindrom metabolic  
Director proiect: dr.asociat Ana Minodora Grozdan   

  

24. Studiul efectului miorelaxant al  unor principii active pe un model de hipertonie  
Director proiect:  Prof.univ.dr. Xenia Patraș  
 

25. Investigarea uzurii dentare postprotetice in varii situatii de protezare conjuncta   
Director proiect: Prof. Dr.George Costin 

 
26. Parametri biologici caracteristici in ipostaze cranio-mandibulare statice si functionale  
Director proiect: Prof.dr. Vasile Burlui 
 

27. Impactul epidemiologic medical si socio-economic in infectii cu virusurile hepatitice B si 
C  
Director proiect: Prof. dr. Carmen Dorobat 
 

28. Medicatia  antireumatica  si  balneofizioterapia la pacientii  cu   sindrom 
algodisfunctional (sdss)   si  poliartita  reumatoida  
Director proiect : Checherita Laura –Elisabeta 

 

29. Integrarea prevederilor dreptului comunitar european în legislaţia românească 
Director proiect: Conf.dr. Dumitru Popa 
 

30. Importanţa documentelor istorice şi juridice în domeniul mass - media 
Director proiect: Lector dr. Marius Hriscu 
 

31. Comunicare interculturală. Interculturalitatea - interconexiuni culturale, identitare şi 
transfrontaliere.                   
Director proiect – Prof. Dr. Elena Prus 
 

32. Cultură şi identitate în mesajele publicitare 
Director proiect – Lector dr. Irina Rotaru 
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33. Relaţia ştiinţă (medicină, psihologie, filosofie) – arte (literatură, muzică, arte plastice) în 
diferite epoci (sec XIX-XXI) 
Director proiect –Prof. Dr. Marina Mureșanu 
 

34. Fundamente etice în legislația din România. Strategii de comunicare și de implementare 
ale Reglementărilor Uniunii Europene în spațiul național 
Director proiect: Conf. univ. dr. Cornelia Gasparel 
 

35. Consecinţele consumului de violenţă simbolică din mass media  
Director proiect: Lector dr. Maria Florea 

 


