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Medic primar psihiatru la Institutul de psihiatrie „Socola” Iasi 

Doctor în Ştiinţe Medicale  

Diplomă Doctor-Medic în 2000-2006 la Universitatea de Medicina şi 

Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi.  

Diplomă Kinetoterapeut în 2000-2004 la Universitatea „Al.I.Cuza”, 

Iaşi.  

Bursă Erasmus-Socrates în perioada 2005 – 2006 la Universitatea 

Frederico II, Napoli – Italia.  

Doctor în Medicină din 2014 (Doctorat cu frecvenţă, cu bursă 

POSDRU în cadrul proiectului „Parteneriat interuniversitar pentru creşterea calităţii şi 

interdisciplinarităţii cercetării doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale – 

DocMed.net”, Cercetare cu tema „Considerente etice şi legale, legate de internarea voluntară şi 

nonvoluntară a bolnavului psihic”. Bursă doctorală la Institute for Medical Ethics and History of 

Medicine din cadrul Universitatii Ruhr – Bochum, Germania in perioada 2012-2013.  

Master „Bioingineria reabilitarii” la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”, Iași, 

în perioada 2008-2010.  

Membru în colective de redacţie în reviste de specialitate: 

 -Revista Română de Bioetică (ianuarie 2013 – decembrie 2014), revistă cotată ISI 

 -Buletinul Integrativ de Psihiatrie (septembrie 2018 - prezent), revistă cotată BDI (B+)  

Vicepreşedinte în Asociaţia Română de Psihiatrie Medico-Legală  

Atestat de studii complementare în Managementul Serviciilor în Sănătate  

Formare în Psihopedagogie – modul urmat în 2004 la Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi 

Asistent cercetare (pe perioada desfaşurarii doctoratului) – 2010-2014 la Disciplina Deontologie 

Medicală şi Bioetică, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”.  

Cadru didactic asociat în perioada 2014-2015 la Disciplina Deontologie Medicală şi Bioetică, 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”.  

Cadru didactic asociat (din octombrie 2019 - 2021) la Disciplina Psihiatrie, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”.  

Absolventă al cursurilor organizate de Fundaţia Konrad Adenauer - Programului de 

Exceleţă în Politică – Ediția a IV-a – modulul Politici Sociale și de Sănătate, desfasurate in 2017-

2018.  

Participări la multiple cursuri postuniversitare, workshop-uri la nivel national şi internaţional, 

autor/coautor carţi, articole publicate în reviste naţionale şi internaţionale (peste 50) (indexate 

ISI, BDI), participări cu peste 70 lucrări la congrese naţionale şi internationale 

Membru in Consiliul de Administratie al Institutului de psihiatrie “Socola” Iasi din decembrie 

2020- prezent 


