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Tehnologie Chimică Textilă, promoţia 1991  
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Experienţă profesională 

- Inginer-cercetător, Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" din Iaşi (1991-2000)  

- Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (2000 – 

prezent) 
 

Activitate didactică 
- Titular al disciplinelor: Bazele prelucrării firelor textile (2000 – prezent), Procese fizico – 

chimice în prelucrările textile (2004 – 2005), Fizico – chimia proceselor textile (2006-prezent) 

Designul bunurilor de consum şi industriale (2011), Înnobilarea textilelor (2012), Asigurarea 

calităţii textilelor prin procedee speciale de finisare ( 2014 şi 2015). 
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Activitate ştiinţifică 

Direcţii de cercetare: structura înfăşurării firelor textile, tensiunea textilelor la desfăşurări 

tangenţiale, aplicarea auxiliarilor chimici în prelucrările mecanice textile, procese fizico – chimice 

în prelucrările fibrelor şi firelor textile 
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Contracte de cercetare, granturi, programe (membru): 

1. C.3339/93 - "Instalaţie şi tehnologie de preparare şi utilizare a apretului pe bază de amidon cu 

scindare şi omogenizare prin cavitaţie", beneficiar S.C. "Certex" S.A. Bucureşti 

 

2. C.374/94 şi C 247/95 - "Instalaţie şi tehnologii de imprimare prin sisteme hidrodinamice şi de 

ultrasonare av apreturilor, emulsiilor, şi suspensiilor pentru tratarea cu auxiliari chimici şi 
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