
 
 
 
 
 

DATE BIOGRAFICE 
 

 Numele şi prenumele: SANDU Ion 
 Anul, luna, ziua şi locul naşterii: 1952, ianuarie, 03, localitatea Câmpeni,  

     comuna Pîrjol, judeţul Bacău 
 Starea civilă: căsătorit 
 Copii: 3 (SANDU Irina Crina Anca, cercetător, doctor în Ştiinţe Chimice) 
    (SANDU I. Gabriel, sef lucrări, doctor în Ştiinţe Inginereşti) 
    (SANDU Andrei-Victor, inginer, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor) 
 

STUDII GENERALE ŞI LICEALE 
 

Şcoala primară în localitatea Câmpeni, com. Pîrjol,  în perioada 1959-1963;  
Gimnaziul în localitatea Pîrjol, judeţul Bacău, în perioada 1963-1967;  
Liceului Teoretic nr.1 din oraşul Moineşti, judeţul Bacău, în perioada 1967-1971. 
 

STUDII UNIVERSITARE 
 

 Admis, iniţial în 1971, la Facultatea de Chimie a Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi, iar în 
1973 prin fuzionarea acesteia cu Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic 
"Gh.Asachi" Iaşi, a devenit student al noii Facultăţi de Chimie şi Inginerie Chimică, secţia 
Chimie, începând cu anul III de studiu, în cadrul Institutului Politehnic "Gh.Asachi" Iaşi. În 
anul 1975 a absolvit această secţie cu media 9,41 şi 10.00 la examenul de diplomă (diploma 
nr.228034/03.12.1975), după care a fost reţinut un an la specializare pentru învăţământ 
superior şi cercetare, în cadrul catedrei de Chimie Anorganică a no .1976), în toamna 
aceluiaşi an a fost declarat admis la doctorat şi repartizat pentru efectuarea stagiului în 
producţie la IUPSR Iaşi ca inginer chimist metalurg. 
 

ALTE SPECIALIZĂRI 
 

 Între anii 1982 si 1986 a parcurs cursurile de vară ale Şcolii de Inventică (3 ediţii), iar 
în anul 1985 a efectuat o specializare în industrie pe problematici de cercetare, fără scoatere 
din producţie, timp de 6 luni. În anul 1998 a parcurs cursurile de specializare în cadrul 
Centrului Naţional de Perfecţionare a Specialiştilor din Reţeaua Ministerului Culturii, 
Bucureşti, pentru care a primit diplomele în domeniul Investigarea ştiinţifică şi respectiv în 
Conservarea operelor de artă. 
 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE 
 

 În 1995 a fost atestat prin concurs ca Profesor Universitar şi Cercetător ştiinţific în 
domeniul Patrimoniului Cultural în cadrul Şcolii Superioare de Cercetare AUPAC/UNESCO 
(Bruxelles – oct-nov 1995).  

 
 
 



DOCTORAT 
 

 În data de 10 noiembrie 1984 a susţinut la Facultatea de Chimie şi Inginerie 
Chimică din cadrul Institutului Politehnic "Gh.Asachi" Iaşi teza de doctorat cu tema 
"Noi sisteme redox în conversia energiei", sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Nicolae 
CALU. Pe baza hotărârii Consiliului Profesoral al Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică 
din 15 februarie 1985 şi apoi prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 
nr.6434/25.10.1985 i s-a conferit, conform Diplomei de Doctor în Ştiinţe seria X 
nr.219/10.01.1985, titlul ştiinţific de Doctor în Ştiinţe Chimice. 
 În data de 09.08.1998, pe baza activităţii ştiinţifice în domeniul conservării bunurilor 
de Patrimoniu Cultural, a primit Diploma de Doctor în Filozofie, decernată de Academia 
Internaţională de Cultură şi Ştiinţe Politice din New York. 
 În anul 2006 obţine titlul de Doctor Honoris Causa, a Academia Balcanică de 
Ştiinţe şi Cultură din SOFIA. 
   

CONDUCERE DOCTORAT 
 

 Începând cu anul universitar 2005-2006 va face parte din prima Şcoală Doctorală 
Europeană în domeniul ştiinţei conservării bunurilor de patrimoniu cultural 
(EPISCON), realizată în baza unui parteneriat a 11 universităţi din Europa. Astfel, profesorul 
Ion Sandu a devenit primul conducător de doctorat european din ţară, într-o specializare 
transdisciplinară şi interuniversitară – investigarea ştiinţifică a operelor de artă. Programul 
european, sub denumirea de EU Marie Curie FP6 a fost lansat în septembrie 2004, 
propunerea fiind evaluată cu 96 de puncte din 100 posibile, situându-se în primele 84 din 
peste 1200 de oferte. Cursurile Şcolii Doctorale au început la 1 septembrie 2006, la care au 
fost admişi 16 doctoranzi din cei 64 înscrişi, România participă cu doi doctoranzi, din cei 11 
înscrişi.  

 
TITLURI ŞTIINŢIFICE 
MEDALII şi ORDINE 

 
  În anul 1990, după 11 ani de învăţământ superior şi trei ani de producţie a obţinut, în 

paralel, prin concurs şi titlul de Cercetător Ştiinţific Principal I în cadrul Institutului Naţional 
de Inventică, unde a ocupat, până în 1996, funcţia de director ştiinţific, fiind unul din 
mentorii acestui institut.  

  Pentru merite ştiinţifice  în anul 1985 a fost distins de către Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului, cu titlul de “ASISTENT UNIVERSITAR EVIDENŢIAT”, Ordinul nr.5641 
din 15.06.1985, iar în 1989 a primit Diploma de Merit. De asemenea, a primit titlul de 
INVENTATOR DE ELITĂ, clasele III (1991), II (1992) şi I (1993) şi Medalia de aur Henry 
Coandă, atribuite de către Comisia de Inventică a Academiei Române şi Societatea 
Inventatorilor din România.  
 Pentru activitatea de inventică, de-a lungul anilor a obţinut 293 medalii (161 aur, 87 
argint, 45 bronz), 102 diplome şi 74 distincţii şi ordine şi premii, ca de exemplu: Diploma şi 
medalia „A.S. Popov” a Academiei Internaţionale a Autorilor de Invenţii şi Descoperiri, 
Sankt Petersburg,  Marele Premiu a Univ. Tehnice a Moldovei 2009,  Cupa AGEPI Chişinău 
2009,  Premiul Special al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, Ordinul Archimedes de Argint şi 
Laureat al Salonului Archimedes 2008, Medalia de Aur şi Ordinul Sfântul Mihail al 
Asociaţiei Inventatorilor din Serbia 2008; Cupa de Aur şi Diploma de Excelenţă a 
Universităţii Naţionale din Harkov 2007, Cupa şi Diploma de Excelenţă a Institutului de 
Arhitectură din Sevastopol 2007, Medalia de Aur şi Ordinul RUN al Şcolii Superioare de 



Ştiinţe PRICINOSTI din Sevastopol, acordata în cadrul Salonului EUREKA Bruxelles 2006, 
Diploma de Excelenţă pentru activitatea ştiinţifică în domeniul Patrimoniului Cultural 
decernată de Institutul Naţional pentru Patrimoniu Cultural, Bucureşti, 2005, Medalia de Aur 
şi Diploma ICEPEC Bruxelles, 2005, Grand Prix „Archimede de Aur” şi Laureat al 
Salonului Archimedes în anul 2005, Moscova,  Trofeul de argint GENIUS-EUROPA obţinut 
în anul 2004 la Budapesta, Grand Prix „Archimede de Aur” şi Laureat al Salonului 
Archimedes în anul 2004 la Moscova, Diploma de Excelenţă a Muzeului Militar Naţional, în 
anul 2003 la Bucureşti, Diploma şi Medalia de aur „Dumitru Leonida”, decernate de Muzeul 
Tehnic Bucureşti în anul 1995, Diploma şi medalia de aur ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, 
decernate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în anul 1994; patru ordine consecutive ale 
Regatului Belgiei: Ordinul Meritul Inventiv in grad de  Mare Ofiţer, Bruxelles 2005, Ordinul 
Meritul Inventiv in grad de Comandor, Bruxelles 2004, Ordinul Meritul Inventiv cu Grad de 
Ofiţer, Bruxelles 2003 şi Ordinul Meritul Inventiv cu Grad de Cavaler, Bruxelles 2002, 
acordate de Camera Belgiana a Inventatorilor; Ordinul Meritul Inventiv în Grad de 
Comandor „G. Constantinescu” şi Medalia de Aur, acordată de Filiala Cluj a Societăţii 
Inventatorilor Români, Premiul Special şi medalia de Aur pentru Ştiinţă pe anul 1997, 
acordat de  Academia Internaţională de Cultură Parthasarathy, Madras – India, laureat al 
Ordinului „Sf. Andrei” în anul 1999, acordat de Asociaţia „Sf. Andrei” din Scoţia şi altele. 
 Între anii 1990-1992 a activat ca profesor - visiting la Universitatea de Stat din 
Chişinău. Din 1996 până în 2008 a făcut parte din o serie de catedre UNESCO pe Patrimoniu 
Cultural în cadrul unor Universităţi din Europa, patronate de UNESCO, obţinând acordul de 
la conducerea UNESCO, Paris, de a organiza, prima catedră românească Ştiinţa Mediului şi 
Protecţia Patrimoniului Cultural. De asemenea, în perioada 1997-2001 a fost numit expert 
UNESCO pentru România în cadrul proiectului JAPAN TRUST FUND PROJECT RO/536 – 
privind conservarea şi restaurarea Mănăstirii Probota. Din 1997 a fost numit profesor visiting 
la Universitatea Subalpină Biela – Italia (membru al Consiliului Profesoral, ca profesor 
asociat), în 1998 al Universităţii ULBAB, Anglet, Franţa, în 2001 cercet.şt.visiting la 
Opificio delle Pietre Dure, Florenţa, Italia, iar în anul 2004 la Universitatea de Studii din 
Udine, Italia.  
 Din anul 2005, după cum s-a mai spus, face parte din prima Şcoală Doctorală 
Interuniversitară Europenă EPISCON, cu sediul la Bologna – Italia, având înscrişi la 
doctorat pentru perioada 2006 – 2009 două tinere cercetătoare: Mikiko HAYASHI din Tokio 
şi Marta QUARANTA din Bologna. 

 
 

PARTICIPAREA CA PARTENER ÎN REŢELE EUROPENE ŞI MONDIALE  
 

- Forum UNESCO „University and Heritage” (Forumul universităţilor cu secţii 
de Patrimoniu Cultural), Valencia, 1996-2008 (9 comunicări);  

- Network of UE partenership, cu Diagnostic Centre for the Research and Study 
of Byzantine Hagiography, Ormylia, Grecia, 1998-1999; 

- Chair UNESCO „Environmental and Conservation of Cultural Heritage” 
2001-2009 (în dezvoltare); 

- LabsTECH (materiale şi metode de investigare), Firenze, 2001-2003; 
- Cultural Heritage Research a Pan-European Challenge, Krakow, 2002; 
- EUARTECH (tehnici de investigare pentru patrimoniu mobil şi imobil), Perugia, 

2004-2007; 
- International Innovation Club ARCHIMEDES, Moscova, 2005-2009; 
- European Experts in Scientific Investigation of Restoration of Works of Art, 

Bologna, 2005-2009; 



- Federation Mondiale des Docteurs d’Etat et Diplomes des Universites de la 
France, Paris, 2006.  

 
 

APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE SAU PROFESIONALE DE 
PRESTIGIU DIN STRĂINĂTATE ŞI DIN ŢARĂ  

  
 Este membru (sub diverse forme: titular, academic, permanent, activ, corespondent 
etc.) al diferitelor instituţii academice şi societăţi profesionale din ţară şi din străinătate: 
- Membru al ACADEMIEI INTERNAŢIONALE A INVENTATORILOR ŞI A 
DESCOPERITORILOR din Sankt Petersburgh, 2009; 
- Membru fondator al INTERNATIONAL INVENTORS ASSOCIATION, Moscova, 
2008; 
- Doctor Honoris Causa, ACADEMIA BALCANICĂ DE ŞTIINŢE ŞI CULTURĂ SOFIA 
(2006).   
- Academician de Onoare al ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE LITERE, ARTE ŞI 
ŞTIINŢĂ, Verbano, Italia (2005); 
- Membru fondator al CLUBULUI INTERNAŢIONAL DE INOVARE 
„ARCHIMEDES” Moscova (2005); 
- Membru coordonator în prima ŞCOALĂ DOCTORALĂ EUROPEANĂ ÎN ŞTIINŢA 
CONSERVĂRII EPISCON – Universitatea de Studii Bologna (2005); 
- Membru în REŢEAUA EUROPEANA A PROGRAMULUI EUARTECH (2005); 
- Preşedinte al FORUMULUI INVENTATORILOR ROMÂNI (2003); 
- Membru al SOCIETĂŢII EURACHEM România (2003); 
- Membru în REŢEAUA EUROPEANĂ A PROGRAMULUI LABTECH (2002); 
- Membru în SOCIETATEA INVESTIGATORILOR ŞTIINŢIFICI ÎN ARTĂ din 
România (2002); 
- Membru al SOCIETĂŢII DE FIZICĂ ŞI CHIMIE (2000);  
- Membru al SOCIETĂŢII DE CHIMIE din România (2000); 
- Membru de Onoare al SOCIETĂŢII ACADEMICE „ALBERT SCHWEITZER” din 
Austria (1997); 
- Membru de Onoare al INSTITUTULUI INTERNAŢIONAL DE CULTURĂ, Bombay-
India (1997); 
- Membru de Onoare al ACADEMIEI INTERNAŢIONALE DE CULTURĂ - Madras 
India (1997);  
- Membru al INSTITUTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE A UNIVERSITĂŢII 
ALABAMA, (1997); 
- Membru al Ordinului „SFÂNTUL ANDREI”, Scoţia (1997); 
- Lider influent al INSTITUTULUI AMERICAN DE BIOGRAFIE (1996); 
- Membru Activ al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE DIN NEW YORK - 1984 şi reconfirmat în 
anul 1996; 
- Membru Corespondent al SOCIETĂŢII ACADEMICE AUSTRIECE „ALBERT 
SCHWEITZER", Viena (1995); 
- Membru Academic al INSTITUTULUI FRANCEZ DE AFACERI 
INTERNAŢIONALE, Paris – Bruxelles, 1994; 
- Membru de Onoare  al ACADEMIEI EUROPENE DE ARTE,  Paris – Bruxelles, 1993,  
- Membru al ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE EURISTICA (Volgograd) din 1991;  
- Membru Fondator al SOCIETĂŢII INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA (1991). 
- Membru în COMISIA DE INVENTICĂ A ACADEMIEI ROMÂNE  din 1988; 
- Membru în Comisia de avizare invenţii în cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi; 



- Membru Fondator al ASOCIAŢIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ din România (carnet de 
membru nr. 91/20.12.1984); 
- Membru în Grupa 11 INTERELECTRO – CAER, Varşovia, 1984-1987; 
- Membru în COMITETUL ELECTROTEHNIC ROMÂN, Timişoara, 1984-1986 
- Secretar ştiinţific al Comisiei de Chimie din cadrul Consiliului Valorificării şi 
Coordonării Ştiinţifice, Consiliul Judeţean Iaşi, 1984-1985; 
- Şef comisie profesional-ştiinţific, Centrul Universitar Iaşi, 1982-1984; 
- Consilier ştiinţific la Intreprinderile: Electrobanat Timişoara, Tehnoton Iaşi, IUPSR Iaşi. 
 

DIRECŢII PRIORITARE DE CERCETARE  
 

1. Expertiza ştiinţifică a operelor de artă (autentificarea, determinarea vechimii, stabilirea 
paternităţii, evaluarea patrimonială, determinarea stării de conservare, compatibilizarea 
tehnicilor artistice vechi tradiţionale cu noile materiale şi procedee de intervenţie privind 
consolidările, reintegrările structurale, cromatice şi ambientale etc.);   

2. Studiul proceselor de prezervare activă (tratamentele de stopare a deteriorărilor şi 
degradărilor evolutive) şi de restaurare a lemnului policrom, a suporturilor papetare şi 
textile, a frescelor, a metalelor şi a ceramicii din structura obiectelor vechi de patrimoniu;  

3. Ştiinţa materialelor implicate în electronică, energetică, metalurgie, ingineria mediului şi 
conservarea bunurilor de patrimoniu cultural naţional; 

4. Elaborarea de procedee neconvenţionale pentru sinteza şi caracterizarea fizico-structurală, 
chimică şi electrochimică a unor materiale cu implicaţii tehnice şi în conservarea 
patrimoniului cultural şi natural: 
- noi metode instrumentale implicate în stabilirea vechimii materialelor din structura 

obiectelor de patrimoniu (determinarea vechimii suporturilor papetare şi textile de tip 
celulozic, stabilirea esenţei, vârstei arborilor şi vechimii lemnului din componenţa 
lucrărilor de artă şi a monumentelor, determinarea vechimii suporturilor din piatră şi 
metal, etc.); 

- materiale şi tehnologii noi de prezervare activă şi restaurare (consolidare, stabilizare 
dimensională şi hidrică, integrare structurală şi cromatică) a bunurilor de patrimoniu 
cultural; 

- noi pigmenţi pentru pictură în ulei şi frescă; 
- tessere policrome pentru mozaicuri şi vitralii artistice; 
- lianţi anorganici pentru frescă şi finisaje policrome; 
- soluţii organice sinergice pentru conservare lemn-lemn policrom; 

5. Materiale noi pentru surse electrochimice de curent, varistori ceramici, microfoane cu 
electreţi, etc.: 
-     Sinteza şi caracterizarea dioxidului de mangan activ pentru surse electrochimice de 
curent, condensatoare cu electrolit solid etc.; 
- grafit coloidal în sistem apos pentru structuri ultrasubţiri conductoare electronic, 

lubrifiante şi chemio-adsorbante; 
- consolidanţi pentru electrolitul salin şi alcalin din structura bateriilor galvanice; 
- obţinerea granulitelor semiconductoare pe bază de oxid de zinc dispersate în ceramici 

dielectrice, uşor fuzibile pentru varistori; 
- noi materiale catodice pentru baterii activabile cu apă;  

6. Elaborarea unei metode digitale de coasere virtuală a suprafeţelor iconografice 
necoplanare la trecerea din sistemul 3D în 2D şi realizarea releveelor policrome şi 
noi metode de analiză a diverselor sisteme fizico-chimice, sumative sau congruentice.  

7. Noi sisteme fizico-chimice pentru epurarea apelor industriale şi menajere uzate şi pentru 
tratarea apelor freatice şi de suprafaţă, în vederea potabilizării; 



8. Valorificarea unor componente utile din minereuri sărace şi din subproduse industriale şi 
menajere; 

9. Realizarea de structuri bimetalice superficiale în procesele de turnare şi a unor noi 
materiale metalice pentru aliere; 

10. Realizarea de noi materiale de construcţii, utilaje şi tehnologii de punere în operă a 
elementelor structurale.  

 
 

REZULTATE SEMNIFICATIVE OBŢINUTE ÎN ACTIVITATEA  
DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATIVĂ  

 
Studiul unor noi „efecte chimice interdisciplinare” şi a unor „principii fizice de 

funcţionare a sistemelor chimic-reactive”: 
 
- Fundamentarea experimentală a conceptului nou privind „domeniul normal de 

variaţie a echilibrului hidric” şi elaborarea unei metode analitice de determinare a 
acestuia, care a fost brevetată, având două mari aplicaţii practice în „evaluarea unor 
caracteristici arheometrice sau artefactometrice” şi în „determinarea impactului unor 
tratamente de prezervare activă sau a intervenţiilor de restaurare” a bunurilor de 
patrimoniu cultural cu elemente din lemn vechi puse în operă (2003-2009); 

 
-  Patinarea/repatinarea artefactelor din aliaje de fer printr-un proces complex de 

aditivare sau substractivare superficială a substratului metalic ţi a peliculei pasivante 
nanostructurate, obţinută prin precipitare redox (cementare), asistată de procese acido-
bazice, care are la bază un mecanism secvenţial, de tip „aditiv-substractiv” şi invers, 
prin schimbarea atomilor, din structura suportului – operant şi a peliculei, în baza 
seriei activităţi lor electrochimice şi acido-bazice (2002-2005). 

 
- Patinarea/repatinarea artefactelor din aliaje de cupru, utilizând un sistem 

congruentic de tip calcogenură cu reţea atomică, având atomul central în stare 
superioară de oxidare, care permite obţinerea unei pelicule pasivante, tip patină de 
vechime, ce conţine în structura sa oxizi şi sulfuri de Cu(I, II) (2004-2005).  

 
- Evidenţierea comportării particulelor nanostructurate de NaCl la obţinerea 

aerosolilor salini în halocamere, când s-au observat experimental existenţa a trei 
zone: zona activă (în apropierea sursei) - caracterizată prin concentraţie mare în 
aerosoli, în care coexistă toate cele patru grupe dimensionale de particule (Aitken – 
sub 0,05 µm; submicronice – 0,05 şi 0,1 µm; micronice – 0,1 - 1 µm şi gigant, peste 1  
µm), zona difuză (în faza de volum a halocamerei, la o distanţă apreciabilă de sursă), 
care este extinsă şi caracterizată printr-o stare dinamică a distribuţiei domeniului 
dimensional şi a timpului de viaţă, având toţi parametrii într-o evoluţie/variaţie 
continuă şi zona reziduală sau pasivă (la evacuarea din halocameră), caracterizată 
printr-o concentraţie mică, de obicei uniformă şi stare staţioară a distribuţiei 
domeniului dimensional şi a timpului de viaţă; în cele trei zone având loc procese 
diferite, care dau efecte singulare sau cumulative, competitive sau nu în procesele de 
stabilizare - destabilizare, cum ar fi cele de: nucleaţie, condensare, cuagulare, 
liofilizare, peptizare, sedimentare etc., coasistate de procesele de hidratare – 
deshidratare a nanoparticulei, în cinetica cărora un rol deosebit avându-l efectele 
sterice şi electrostatice, ultimele fiind dominante. Comportarea nanoparticulelor de 



NaCl în stare activă anhidră este diferită de cea hidratată în cele trei zone ale 
halocamerei (2002-2004). 

 
- Elucidarea mecanismuluui de obţinere a nanostructurilor amorfe de sulfură de 

nichel pe suprafeţe de fer, la depunerea catodică a nichelului în prezenţa tioureei, 
printr-un proces secvenţial în două etape:  

    S                                                NH             NH 
            I.          2(H2N-C-NH2) + Ni2+  → Ni + (H2N – C – S – S – C – NH2) + 2H+ 
                                               NH             NH                                                       NH  
 II.        2H+ + (H2N – C – S – S – C – NH2) + Ni  → [S∼Ni] + 2(H2N – C – H) 
 

- Suprastructurarea apei prin procese de „acvatemplare coordinativă” în sisteme 
peliculare dinamice pe suprafeţe argentice (1993-1998). 

 
- Coprecipitarea secvenţiala ”strat pe strat" prin schimb ionic, folosind modelul 

sistemului bionic, implicând procese acido-bazice şi redox pentru obţinerea 
structurilor heterojoncţionale din componenţa unor elemente electronice şi 
electrochimice, pasive sau active (1987-1995). 

 
- Aprofundarea mecanismului „proton-electron” de reducere a cuplurilor redox 

monofazice, în  electrodul pozitiv al unei surse primare, având ca electrolit soluţii 
apoase saline, slab acide sau neutre (1984-1999). 

 
- Modificarea mecanismului "proton-electron" de reducere a cuplurilor redox 

monofazice în cupluri redox difazice, prin crearea de sarcini pozitive în urma 
procesului de chelatizare internă a ionului metalic electrochimic-activ, din 
componenţa electrodului pozitiv a unei surse primare, cu electrolit pe bază de soluţii 
apoase (1984-1998). 

 
- Conducţia protonică prin efectul de "tunelare prin banda van der Walls” a 

structurilor marginale hexagonale compacte de calcogenuri tranziţionale în stări de 
oxidare medii şi superioare (1984-1998). 

 
- Obţinerea şi caracterizarea „structurilor atomice stratificate” cu proprietăţi fono- 

şi/sau chemio-adsorbante, respectiv, piro- şi/sau termoelectrice, pe bază de grafit 
coloidal, obţinut în sistem apos prin procese secvenţiale acido-bazice şi redox de 
grafitizare (1980-1987). 

 
  
 Explicitarea corectă a unor noţiuni şi termeni, precum si introducerea unor 
concepte noi în domeniul conservării şi investigării ştiinţifice a bunurilor de patrimoniu 
cultural:  
 

- Diferenţierea în structura patinei arheologice (bulk) a pieselor din bronz antic a trei 
tipuri de patine: primară – formată în mare parte în perioada de utilizare a obiectului 
sau piesei până aproape de abandon, prin procese redox, chimice sau electrochimice 
(oxizi, sulfuri etc. ), secundară – rezultată începând din faza finală a perioadei de 
utilizare şi continuând cu faza incipientă de după abandon, în urma proceselor acido 
– bazice, de complexare,  de schimb ionic şi de  hidroliză -asociate sau nu cu procese 

= = = 

= = = 



termice (oxihidroxizi, halogenuri, carbonaţi, sulfaţi, fosfaţi etc.) şi terţiară  sau de  
contaminare, formată în situl arheologic, sub influenţa proceselor pedologice 
(segregare, difuzie, osmoză, electroosmoză, hidratare/deshidratare, monolotizare 
pentru materiale anorganice şi ancrasare, cornifiere sau putrezire pentru materialele 
organice etc.); cele trei patine fiind indentificate, atât la piesele provenite din situri 
deranjate, cât şi cele nederanjate (2005-2008); 

 
- Introducerea conceptelor de conservare integrativă alături de cel al conservării 

intergrate, unanim acceptat, şi de metalurgie restaurativă pentru artefacte metalice 
(2002-2005); 

 
- Aprofundarea mecanismelor proceselor fizico-mecanice şi climatice de deteriorare a 

diverselor elemente structurale şi funcţionale, care afectează starea lor fizică în 
componenţa bunurilor de patrimoniu cultural, cu definirea corectă a deteriorării; 
astfel, deteriorarea fiind efectul de destrucţie micro- sau macro-, care are loc sub 
influenţa factorilor fizico - mecanici şi climatici, ce se raportează la elementul 
structural-funcţional şi care-i modifică starea fizică (1997-2005). 

 
- Aprofundarea mecanismelor proceselor de alterare chimică, electrochimică, 

microbiologică şi radiativă/termică, care stau la baza efectelor cumulative de 
degradare, ce afectează natura chimică a materialelor din compoziţia bunurilor de 
patrimoniu cultural, cu definirea corectă a degradării; astfel, degradarea este efectul 
cumulativ de alterare sub influenţa factorilor chimici, electrochimici, 
microbiologici/biochimici şi radiativi/termici, care se raportează la material  şi care 
conduce la schimbarea naturii chimice a acestora (1997-2005). 

 
- Elaborarea a zece grupe de criterii artefactometrice (artometrice), implicate în 

stabilirea valorii patrimoniale (cota de bursă sau de catalog) a lucrărilor de artă, cu 
elemente având grile de cuantificare, notate de la 1 la 10, 1 la 20 şi respectiv 1 la 100, 
în funcţie de complexitatea elementului, cu încadrarea operei în cele cinci nivele 
(inestimabil – 106, foarte valoros – 105, valoros – 104, comun – 103, kitsch - 102) 
(1996-2004); 

 
- Elaborarea celor cinci nivele sau grupe de conservare pentru bunurile de patrimoniu 

cultural, cu priorităţile şi caracteristicile specifice, în baza stării de conservare şi în 
corelaţie cu elementele şi funcţiile patrimoniale (1993-1997); 

 
Alte domenii cu contribuţii deosebite: 
 
- Studii de impact ecologic, bilanţ de mediu şi planuri (programe) de conformare directe 

(influenţa activităţilor umane asupra mediului) şi inverse sau asistate (influenţa mediului 
asupra bunurilor de patrimoniu mobil şi imobil); 

- Inventica în chimie, metalurgie, ingineria mediului şi conservarea valorilor de 
patrimoniu cultural; 

 
ACTIVITĂŢI  MANAGERIALE  

 
1. Conducător de doctorat din octombrie 2005 prin programul EU Marie Curie în 

domeniul European PhD in Science for Conservation, în cadrul unui consorţiu 



european a 11 universităţi, din care face parte şi Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 
confirmat în 26 mai 2005, primind două locuri (2005-2009); 

2. Fondatorul alături de alţi profesori de la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi (Cotiugă 
Vasile, Spinei Victor, Ursulescu Nicolae etc.) a Platformei de Formare şi Cercetare 
Interdisciplinară ARHEOINVEST, unde a dezvoltat Laboratorul de Investigare 
Ştiinţifică şi Conservare a Patrimoniului Cultural (2006-2009);  

3. Fondatorul alături de alţi profesori ai Universităţii Tehnice "Gh.Asachi" a Institutului 
Naţional de Inventică (1990-1994); 

4. Fondatorul primului centru naţional de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru 
patrimoniul cultural: Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR - Iaşi (1993-
2000). 

5. Fondatorul Forumului Inventatorilor Români - Asociaţie academică profesională 
de dialog şi reprezentare în context internaţional a inventici şi creaţiei româneşti 
(2003 - 2009).  

6. Participarea în cotutela la îndrumarea a trei teze de doctorat, din care una s-a finalizat 
în decembrie 1998, alta în octombrie 2003, iar ultima în octombrie 2005; 

7. Membru în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat (Universitatea „Stefan cel 
Mare” Suceava şi Universitatea tehnică „Gh. Asachi” Iaşi); 

8. Coordonator de proiecte pentru teme de cercetare contractuale cu MCT, MEN şi 
Academia Română în domeniul chimiei şi ştiinţei materialelor - (1980-1990); 

9. Coordonator de granturi pentru teme de cercetare contractuale cu MCT, MEN şi 
Ministerul Mediului pe domeniul cultură, ecologie/ecosisteme - (1993-2001); 

10. Coordonator de programe pentru teme de cercetare contractuale cu MCT în domeniul 
inventicii (Bazele Logico-Matematice ale Creativităţii) - (1990-1994); 

11. Director de proiect şi partener în cadrul Programelor Naţionale de cercetare: 
ORIZONT 2000, BIOTECH, CNCSIS, MCT(ANSTI)/MedC, Academia Romană, 
Minist. Mediului etc.pe teme în domeniul Investigării ştiinţifice şi al Conservării 
bunurilor de Patrimoniu Cultural; 

12. Director de proiect, partener sau colaborator în cadrul Programelor Europene: 
JAPAN TRUST FOUND 536/RO (1997-2001), PHARE/SOCRATES (2000-2001), 
BANCA MONDIALĂ (2001-2002), AFFRESCHI (2001-2002), LabSTECH 
(2001-2003), EUARTEC (2005-2007), FP-6/EPISCON (2005 - 2009); 

13. Organizarea de expoziţii de creativitate şi inventică (1982-1996, 2009); 
14. Iniţiatorul şi organizatorul Simopozionului Internaţional "Ştiinţa, Tehnica şi Arta 

Conservării Patrimoniului Cultural" (6 ediţii 1994-1999); 
15. Membru în colegiul de redacţie al REVISTEI DE CHIMIE, ISSN 0034-7752, (cotată 

ISI Thompson şi în grupa A CNCSIS, 1998 – 2008); RECENT PATENTS ON 
CORROSION SCIENCE JOURNAL (Bentham Science Publishers, New York), 
ISSN 1877-6108, 2009; ACTA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, Seria F, Chemia, 
ISSN 1583-5030, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, (Grupa B CNCSIS, 2005-
2008); ANALELE UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI, 
Fascicula IX, Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor - (în grupa B+ CNCSIS, 2008);  
ANALELOR ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII „Al.I.Cuza” Iaşi, ISSN 1221-
5333, (Grupa C CNCSIS, 2004-2008); REVISTEI DE INVENTICĂ, ISSN 1210-
3084 (Grupa D CNCSIS, 1990-1996, 2006-2008), Revista DANUBIUS, Muzeul de 
Istorie Galati,(Grupa D CNCSIS, 2007-2008) şi referent ştiinţific la JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGICAL SCIENCE (2006-2007, cotat ISI Thomson cu factorul de 
impact 4,3) şi JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY (ISSN: 0021-
891X - print version, ISSN: 1572-8838 - electronic version), Springer Netherlands, 
(cotat ISI Thompson, factor impact 1.417); 



16. Membru al Comisiei Judeţene de Expertiză Tehnică şi Contabilă (1982-1994); 
17. Atestat în Investigarea Ştiinţifică şi Conservarea bunurilor de patrimoniu cultural 

mobil şi imobil (1998-2008, Atestat Expert nr 339/18.12.2007); 
18. Expert principal în Studii de impact şi Bilanţ de mediu, Ministerul Mediului (1998-

2001). 
 

LUCRĂRI PUBLICATE  
 

 A publicat în edituri centrale din ţară (Ed. Dacia Cluj-Napoca, Ed. Universităţii 
„Al.I.Cuza” Iasi, Ed. „Gh. Asachi” Iaşi, Ed. Performantica Iaşi, Ed. Trinitas Iaşi, Ed. Corson 
Iaşi, Ed. Tehnopress Iaşi) şi din Republica Moldova (Ed. Ştiinţa a Academiei de Ştiinţei, 
Chişinău, Ed. Universităţii de Stat, Chişinău) 23 titluri, 18 monografii, 5 cursuri şi lucrări 
practice pentru studenţi. De asemenea, are în curs de publicare 3 monografii, tehnoredactate, 
aflate în negociere cu editorii. A tipărit la edituri centrale 6 volume ca redactor sau editor, ce 
cuprind lucrările unor simpozioane naţionale şi internaţionale.  
 Cu ocazia Săptămânii Europene la Iaşi, la Salonul de Carte, oirganizat de 
Biblioteca Municipală „Gh.Asachi”, Iaşi, în perioada 4-8 Mai 2009, monografia 
„Deteriorarea şi Degradarea bunurilor de patrimoniu cultural”, vol I şi II, Ed. 
Univ.Al.I.Cuza Iaşi, 2008, a obţinut Diploma de Excelenţă şi Medalia de Aur a Salonului.  

Patru monografii au fost premiate la ediţiile Salonului Internaţional de Carte 
Românească, organizat la Palatul Culturii din Iaşi, după cum urmează:  

- Diploma şi premiul Alma Mater Iassyensis, acordat de Institutul Naţional pentru 
Cultură şi Societate Română, la ediţia 2001 (Complemente de biochimie, Volumul 
I, Biochimie structurală, Ed. CORSON Iaşi, 2001); 

- Diploma şi premiul Alma Mater Iassyensis, acordat de Institutul Naţional pentru 
Cultură şi Societate Română, la ediţia 2002 (Conservarea şi restaurarea obiectelor 
metalice, Ed. CORSON, Iaşi, 2002); 

- Diploma de excelenţă şi meritul cultural M. Eminescu, acordat de Institutul Naţional 
pentru Cultură şi Societate Română, la ediţia 2002 (Chimia conservării şi 
restaurării, vol. I şi II, Ed. CORSON, Iaşi, 2002); 

- Diploma de excelenţă şi meritul cultural M. Eminescu, acordat de Institutul Naţional 
pentru Cultură şi Societate Română, la ediţia 2003 (Colorimetria în artă, Ed. 
CORSON, Iaşi, 2003); 
De asemenea, aceste cărţi, alături de ultimile apariţii „Nomenclatura conservării 

patrimoniului cultural” şi „Aspecte moderne privind conservarea bunurilor culturale. Vol. 
I” au fost recenzate în paginile Revistei de Chimie, Bucureşti (2001-2005). 

 Factorul Individual cumulativ pentru cărţi depăşeşte 32 de puncte. 
 

Din totalul de 342 de lucrări ştiinţifice publicate: 16 sunt lucrări în jurnale ştiinţifice din 
străinătate cu factor de impact ISI, 48 - lucrări în jurnale ştiinţifice din ţară cu factor de 
impact ISI, 116 - lucrări în străinătate şi în jurnale internaţionale fără factor impact, 55 - 
lucrări în reviste naţionale fără factor de impact, 99 - lucrări în volume naţionale fără factor 
de impact şi 18 - lucrări în alte periodice naţionale.Factorul de Impact ISI = 74,60 (64,90 
pentru lucrări + 9,7 pentru invenţii)  şi un Factor de Impact Personal = 12,32 (10,16 pentru 
lucrări + 2,16 pentru invenţii) (vezi lista de lucrări publicate anexată). 

 
 
 
 
 



INVENŢIILE BREVETATE ŞI EVIDENŢIATE LA EXPOZIŢII, TÂRGURI ŞI 
SALOANE INTERNAŢIONALE 

 
 Din cele peste 110 de invenţii brevetate, 98 sunt prezentate internaţional prin 
DERWENT INNOVATION INDEX (din care la 51 sunt prim autor), iar prin sistemul „autor 
citat” ISI Thompson 6 sunt prezentate în cadrul altor invenţii străine şi 4 sunt citate in lucrari 
stiintifice publicate in reviste cotate ISI. Din cele 110 de invenţii, 98 sunt brevetate în 
România şi 12 în străinătate. De asemenea, 57 dintre acestea au fost aplicate (TEHNOTON 
Iaşi, ELECTROCONTACT Botoşani, ELECTROARGEŞ Curtea de Argeş, 
ELECTROBANAT Timişoara, IUPSR Iaşi, TEHNOFRIG Cluj-Napoca, RULMENTUL 
Bârlad şi altele, care au implicat în producţie un număr mare de invenţii până în anul 1989) 
sau sunt în prezent aplicate în cadrul unor instituţii şi societăţi comerciale, unele dintre ele 
având obiectul prioritar de activitate cel al invenţiei sau grupului de invenţii, ca de exemplu 
firma GEORGIE’S IMP-EXP S.R.L. Iaşi, care are realizări deosebite în domeniul 
mozaicurilor şi vitraliilor artistice, apoi firma TEHNOBIONIC Buzău, producătoare de 
dispozitive şi aparate de aerosoli pentru medii terapeutice şi ambientale şi multe altele.  

Vezi lista de invenţii 
 

CONGRESE, SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE ŞI ALTE REUNIUNI 
ŞTIINŢIFICE DE PRESTIGIU, LA CARE A PARTICIPAT CU CONFERINŢE SAU 

COMUNICĂRI  
 

 A participat cu 53 conferinţe şi 576 comunicări la diferite congrese, simpozioane, 
mese rotunde şi alte reuniuni ştiinţifice de prestigiu din străinătate (132) şi din ţară (80), după 
cum urmează:   
Conferinţe: în străinătate -  37, în ţară – 15; Comunicări: în străinătate -  339, în ţară – 237. 

De asemenea, a organizat sau a făcut parte din colectivul de organizare a unor 
simpozioane internaţionale şi naţionale, saloane de invenţii, colocvii şi manifestări ştiinţifice 
studenţeşti, dintre cele mai importante sunt: Expoziţia Europeana a Creativităţii şi Inovării 
EUROINVENT 2009, Iaşi, 7-9 mai2009 (preşedintele salonului), International Conference 
on Ecological Materials and Technology ECOMAT 2008, 25-26 Septembrie Bucureşti 
(Advisory committee), 8th International Conference on Physics of Advanced Materials 
ICPAM 08, Iaşi, 4-7 iunie 2008 (comitetul ştiinţific), Salonul Naţional PROINVENT 2007, 
2008 şi 2009 Cluj-Napoca, (coorganizator); întrunirea instituţiilor europene partenere la 
proiectul EPISCON, iunie 2006 Iaşi; Simpozionul Internaţional ARTCAST Galaţi, ediţiile 
2006 şi 2008; Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Produse şi tehnologii pentru conservarea 
patrimoniului cultural şi istoric”, ediţia a II-a, Iaşi, mai 2006;  Salonul Internaţional de 
Invenţii INVENTICA 2005 Bucureşti, Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Patrimoniul 
naţional, componentă de mare preţ a istoriei şi culturii naţiunii române. Să-i păstrăm cu 
sfinţenie integritatea”, Sinaia 10-12 noiembrie 2005, cele şase ediţii ale Simpozionului 
Internaţional „Ştiinţa, Tehnica şi Arta Conservării şi Restaurării Bunurilor de Patrimoniu 
Cultural” (1994-1999), patru ediţii ale Simpozionului Naţional Ştiinţa şi Tehnica în 
Perspectiva Viitorului (1982-1985). Salonul ieaşean de invenţii ediţiile 1984, 1986, 1988 şi 
Salonul Internaţional de Invenţii INVENTICA ediţiile 1992, 1994, 1996, 2005. 
Simpozioanele şi Colocviile anuale, în cadrul Zilelor Academice Ieşene (1984-1996) şi ale 
Universităţii „Al.I.Cuza” (1992-2002), Simpozioanele şi Colocviile Studenţeşti anuale (1980-
1990). 

De asemenea, a condus ca chairman numeroase secţiuni ale manifestărilor ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale, dintre care amintim ultimele conferinţe internaţionale ECOMAT 



2008, ICPE Bucureşti, UGALMAT 2007 - Advanced Technologies and Materials, 19-20 
octombrie 2007, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi  International Conference of the 
Chemical Society of the Republic of Moldova „Achievements and Perspectives of 
Modern Chemistry”, Chişinău, 1-3 octombrie 2007. 
 Membru în Jurii Internaţionale la Saloanele Mondiale de Invenţii: 
 -    EUROINVENT Iaşi, 2009  

- ARCHIMEDES Moscova, ediţiile 2005 – 2008; 
- NEW TIME Sevastopol, ediţiile 2006 – 2008; 
- TESLA-FEST, Novi-Sad, ediţia 2008; 
- IONOVA, Zagreb, ediţia 2007; 
- INFOINVENT, Chişinău, ediţiile, 2004, 2005, 2007; 
- INVENTIKA, Bucureşti, ediţiile, 2005 şi 2006; 
- INVENTICA, Bucureşti, ediţia 2005; 
- PROINVENT, Cluj-Napoca, 2006, 2007, 2008, 2009; 
- INVENTICA, Iaşi, ediţile, 1992, l994. 

(vezi lista conferinţelor şi simpozioanelor anexată)  
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ. FUNCŢII ÎNDEPLINITE 
 
 După doi ani de producţie în metalurgie la IUPSR Iaşi şi un an de cercetare la ICCF - 
CA Iaşi, a ocupat postul de asistent universitar în cadrul Facultăţii de Tehnologie Chimică a  
Institutului Politehnic Iaşi (respectiv între anii 1980 şi 1985). Începând cu 1985 a fost “glisat” 
pe post de şef lucrări, (suplinitor), pe care a fost titularizat în 1990. In anul 1991 a fost 
transferat, în cadrul Facultăţii de Chimie a Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, pe post de lector 
universitar. În 1992 a ocupat prin concurs postul de conferenţiar la catedra de chimie 
anorganica (Hot. Senat nr.28 din 21.05.1992). În 16 octombrie 1995 a participat la concurs pe 
post de profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă, secţia Patrimoniu Cultural, fiind 
confirmat de Senatul Universităţii în luna octombrie 1996, post pe care l-a ocupat prin cumul 
din anul 1994. În aprilie 2000 a ocupat prin convenţie postul de profesor la disciplina de 
Biomateriale şi Biochimie în cadrul Universităţii “Apollonia” Iaşi şi postul de profesor şi 
îndrumător al specializării post-universitare prin Master „Conservarea şi restaurarea 
monumentelor” în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii Tehnice “Gh. 
Asachi” din Iaşi. De asemenea, a dezvoltat cursurile post-universitare de pregătire a 
restauratorilor în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, unde este titularul cursurilor de 
Chimia conservării şi restaurării, Investigarea ştiinţifică a operelor de artă şi Conservarea şi 
restaurarea obiectelor metalice. 
 În paralel cu activitatea didactică şi de cercetare universitară a avut contribuţii 
importante în dezvoltarea unor instituţii de cercetare şi a unor asociaţii profesionale. Astfel, 
între anii 1990-1996 a înfiinţat şi dezvoltat, alături de alte cadre didactice din Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Institutul Naţional de Inventică, unde a îndeplinit funcţia de 
director ştiinţific şi profesor de inventică la cursurile facultative din cadrul Universităţii 
Tehnice „Gh. Asachi” şi la nivel de centru universitar. Tot în această perioadă a înfiinţat 
Societatea Inventatorilor din România, ca vicepreşedinte cu probleme ştiinţifice.  Începând cu 
anul 1994 a pus bazele primului centru naţional de cercetări în domeniul patrimoniului 
cultural, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR Iaşi, pe care l-a condus ca director 
general timp de 7 ani.  
 După 1984 a participat ca Preşedinte la diverse comisii pentru examenul de 
Bacalaureat, din 1986 a condus lucrări grad I sau a făcut parte din comisia examenelor de 
grad I şi II, iar dupa 1990 ca membru în comisii de examen pentru doctorat.  



A susţinut cursuri şi seminarii în cadrul Centrul de Pregătire şi Formare a 
Specialiştilor din Instituţiile de Cultură. Ministerul Culturii, Bucureşti, în domeniul 
Investigarea ştiinţifică a operelor de artă,  Etiopatologie, şi Studiul materialelor specifice: 
1998-1999, iar în cadul Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţia Patrimoniu Eclesial, a 
participat la Programul anual de Instruire a muzeografilor şi ghizilor de la Techirghiol, în  
septembrie 2001; 
 După anul 2000, a fost invitat să sprijin didactic o serie de discipline la Facultatea de 
Stomatologie a Universităţii „Apollonia” din Iaşi şi a specializării postuniversitare prin 
Master de la Facultatea de Construcţii a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi. 
 În paralel, a condus Centrul Internaţional de Cercetare şi Învăţământ Continuu 
Apollonia Iaşi (2000-2003).  
 Începând cu anul universitar 2005-2006 devine conducator de doctorat (supervizor) la 
prima Şcoală Doctorală Interuniversitară Europeană EPISCON, prin programul EU Marie 
Curie FP6, cu sediul la Universitatea de Studii din Bologna, filiala Ravenna – Italia în 
domeniul Investigarea Ştiinţifică şi Conservarea Operelor de Artă, unde a dezvoltat şi 
susţinut următoarele programe de studiu:  

- Course 4 (type TECORE)– Historic and contemporary materials and technologies (2 – 9 
sept. 2006); 

- Course 7 (type TECORE) -  Scientific methods of examining cultural property (2- 9 
sept. 2006); 

- Course 11 (type TECORE) – Processes in conservation (18 – 23. Dec. 2006); 
 
 După anul 1985, când a trecut la activitatea de predare cursuri şi până în prezent, a 
fost titularul următoarelor discipline: 

- Chimie anorganică generală: 6 ani (1985 – 1991); 
- Chimia nemetalelor: 2 ani (1984 – 1986); 
- Chimia metalelor: 8 ani (1986 – 1994); 
- Structura combinaţiilor coordinative: 4 ani (1984 – 1988); 
- Conversia electrochimica a energiei: 7 ani (1988 – 1995); 
- Surse electrochimice de curent: 5 ani (1990 - 1995); 
- Inventica în chimie, inginerie chimică şi ştiinţa materialelor: 8 ani (1984 – 

1992); 
- Chimia conservării şi restaurării: 15 ani (1993 – 2009); 
- Investigaţii ştiinţifice ale operelor de artă: 12 ani (1996 – 2009); 
- Conservarea şi restaurarea obiectelor metalice: 12 ani (1996-2009); 
- Fotografie si fotogrammetrie: 2 ani (1993 – 1995); 
- Reprezentări convenţionale în restaurare: 1 an (1993 – 1994); 
- Studiul materialelor specifice pentru conservare-restaurare: 1 an (1997); 
- Ecologie: 1 an (1997 – 1998); 
- Tratarea şi epurarea apelor uzate: 1 an (1997 – 1998); 
- Biomateriale şi biochimie: 4 ani (2000-2003);  
- Teoria generală a conservării şi restaurării: 8 ani (2000-2007); 
- Metodologia intervenţiei pe bunuri de patrimoniu: 8 ani (2000-2008); 
- Etiopatologia operelor de artă: 8 ani (2000-2007) 
- Ecologia sistemelor sportive: 1 an (2008-2009)    

2 - conducere lucrări practice şi seminarii: 28 ani (1980 - 2009) 
3 - îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice de gradul I, 6 ani (conducător ştiinţific la 28 teme);  
4 - îndrumare lucrări diplomă: 28 ani (conducere 247 absolvenţi);  
5 - formare de tineri inventatori (83 inventatori consacraţi din cei peste 200); 
6 - conducere lucrări ştiinţifice studenţeşti (peste 300 de lucrări);  



7 – conducere lucrări de disertaţie în cadrul cursurilor de Master (29) 
8 - conducere ACP, practica pedagogică şi practica productivă; 
9 - organizarea unor laboratoare didactice, realizarea de dispozitive, instalaţii şi aparate, cu  
metodica de lucru aferentă; 
10 - organizarea unor manifestări ştiinţifice studenţeşti pe plan local şi naţional; 
11 - organizarea de cercuri tehnico-aplicative la nivel de facultate şi centru universitar; 
12 - participarea cu studenţii la concursuri de creaţie ştiinţifică şi saloane de invenţii 
naţionale şi internaţionale. 
 
 Organizarea de laboratoare didactice şi de cercetare şi ateliere de micro-producţie: 
  - laboratorul Interdisciplinar de Investigare Ştiinţifică şi Restaurare a Operelor 

de Artă, din cadrul Platformei ARHEOINVEST (2006-2008);  
  - Laboratorul Surse Electrochimice de Curent (1990-1994);  
  - Laboratorul de Chimie preparativă pentru conservare şi  restaurare şi de 

Chimie analitică (1993-2008);  
  - Laboratorul de Intervenţie şi Investigaţie Ştiinţifică a Operelor de Artă 

(1995-2008); 
  - Laboratorul de Ştiinţa materialelor şi Chimie organică (1996-2001); 
  - Atelierul de materiale pentru conservare şi produse liturgice (1992-1994); 
  - Organizarea şi administrarea Institutului Naţional de Inventică (1990-1994); 
  - Organizarea şi administrarea Centrului Mitropolitan de Cercetări TABOR 

(1993-2000); 
              - Organizarea şi administrarea Centrului Internaţional de Cercetare şi 

Invaţamânt Continuu, Universitatea „Apollonia” Iaşi (2000-2003); 
                         - Organizarea şi administrarea Forumului Inventatorilor Români (2003-2008); 

 
ACTIVITATEA ARTISTICĂ 

 
 Organizarea de expoziţii de pictură şi artă grafică: 
  - 2 personale (1972, 1973 - Iaşi, Sala Paşilor Pierduţi); 
  - 4 colective (1967-1970 - Casa de Cultura, Moineşti şi Bienala Artiştilor 

Plastici amatori, Bacău, 1978 - Casa Armatei Bucureşti). 
 
 Pictura bisericească, conservare - restaurare şi expertiză: 

- 1971, reîntregirea picturii murale de interior la Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” din satul Pârjol, judeţul Bacău. 

- 1973, executarea a şase registre tip lemn policrom pentru biserica din satul Tarâţa, 
jud. Bacău.  

- conservarea a peste 16 icoane pe lemn vechi din colecţii particulare. 
- 1997, expertiza picturii murale a Bisericii 40 de Mucenici Iaşi; 
- 1997, expertiza iconostasului Bisericii Mănăstirii Probota, jud Suceava; 
- 1998, expertiza atacului microbiologic de la biserica medievală Sfinţii Arhangheli 

Mihail şi Gavril, Stroeşti, Jud. Iaşi; 
- 1999, expertizele de autentificare, de evaluare patrimonială şi a stării de conservare a 

icoanei “Dumnezeu Tatăl şi Trei Sfinţi” aparţinând şcolii lui Tăttărescu, din colecţie 
particulară; 

- 2000, Expertiză de autentificare şi evaluare a stării de conservare a unui tablou de 
secol XVI, colecţie particulară, Italia. 

- 1997-2001, expertizele privind comportarea intervenţiilor de consolidare a straturilor 
de preparaţie a frescelor din interiorul Bisericii Mănăstirii Probota. 



- 2002-2003, expertize privind fiabilitatea mozaicurilor artistice de la Catedrala 
Episcopală din Cluj-Napoca. 

- 2003, expertiza stării de conservare a Bisericii medievale din lemn, cu hramul „Sf. 
Parascheva” din Mirosloveşti, jud. Iaşi.  

- 2003, expertiza stării de conservare a Bisericii Armeneşti din Iaşi.  
- 2007, expertiza stării de conservare a Bisericilor din localităţile: Hălăuceşti şi Isaiia, 

jud. Iasi, etc.  
 

ACTIVITATEA DE EVALUATOR ŞI EXPERT TEHNICO-ŞTIINŢIFIC 
 
Domenii în care este atestat ca expert: 

- expert evaluator Programe Naţionale de cercetare CEEX, MCT, CNCSIS, ARACIS, 
ANCS/CNMP. 

- ştiinţa şi ingineria materialelor 1982–2008 (expert naţional); 
- ecologie şi ingineria mediului 1998-2008 (expert naţional în domeniul depozitelor, 

haldelor, staţiilor de combustibili, incineratoarelor, gropi ecologice, staţii de epurare etc.); 
- conservarea bunurilor de patrimoniu cultural 1998-2008 (expert naţional); 
- expertiza ştiinţifică a operelor de artă 1994-2008 (expert european); 
- expert certificare ISO (2004) 

 
Realizări:  
Din 1985 a participat la realizarea diverselor expertize tehnico-ştiinţifice impuse prin 

Judecătoria judeţului Iaşi sau la solicitarea poliţiei şi a unor instituţii, iar după 1993, prin 
implicarea directă în învăţământul superior şi în cercetarea academică în domeniul 
patrimoniului cultural, a efectuat diverse expertize şi analize de caz pe valori de patrimoniu 
artistic, după cum urmează: 
- 22 expertize tehnice pe materiale (mortare, betoane, var, vopsele, combustibili lichizi şi 

gazoşi, materiale explozive, toxice, narcotice, ape industriale şi menajere, ape freatice, 
slatine etc.); 

- 2 expertize tehnice auto; 
- 3 expertize de autentificare a unor opere de artă; 
- 3 expertize de stabilire a paternităţii unor opere de artă; 
- 2 expertize de evaluare prin cota de bursă; 
- 15 expertize de determinare a stării de conservare; 
- 6 studii de impact; 
- 5 bilanţuri de mediu; 
- 2 planuri de conformare; 
- 50 obiecte de patrimoniu de tip lemn policrom conservate; 
- 7 picturi pe lemn restaurate; 
- Îndrumarea activităţilor de expertiză ştiinţifică în cadrul lucrărilor de diplomă şi a celor 

de disertaţie; 
- Îndrumarea activităţilor de cercetare şi practică studenţească în domeniul patrimoniului 

cultural; 
- Participare în cadrul unui consorţiu cu echipe de experţi, din 11 universităţi europene, la 

rezolvarea unor topici privind rolul şi locul iconografiei bizantine în contextul 
contemporan al globalizării (Ormylia, Tesalonic, 1999); 

- Participarea în echipe naţionale de Certificare ISO 9001; 
- Evaluarea dosarelor privind cereri de finanţare: 2 CEEX, 16 CNCSIS, 3 MEdC, 10 

ANCS/CNMP etc. 
- Evaluare dosare acreditare mastere ARACIS 3.  


