
Curriculum Vitae

Nume şi prenume :Sutiman Daniel-Mircea.
Locul şi data naşterii: Plosca, Dolj, 09.08.1957.
Studii: Facultatea de Chimie Industrială, secţia Tehnologia
Compuşilor Anorganici, Institutul Politehnic Iaşi,1982.
Activitate profesională
- 1982 – 1988 inginer la Combinatul de îngrăşăminte chimice
Craiova, secţia 4.1 NPK având succesiv funcţiile de şef formaţie,
tehnolog secţie , şef secţie schimb.
- 1988 – până în prezent cadru didactic la catedra de Chimie

Anorganică a Facultăţii de Chimie Industrială, Universitatea
Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi. Poziţii ocupate în învăţământ:

- asistent suplinitor 1988-1990
- asistent 1990-1995
- şef lucrări 1995 - 1998
- conferenţiar 1998 - 2003
- profesor 2003 – până în prezent

 titluri ştiinţifice: titlul de doctor în anul 1997
 activitate didactică: din 1995 până în 1998 am predat cursul de Chimie

Anorganică la studenţii profilului Colegiu, iar începând cu anul 1998 cursul cu acelaşi titlu
la studenţii profilului de Inginerie economică, în 1999 cursul de Chimia Compuşilor de
coordinaţie pentru studenţii de la profil chimie. Am desfăşurat de asemenea activităţii de
laborator cu studenţii de la toate profilurile din facultatea noastră. Am organizat
laboratoare didactice la disciplinele de Chimie Anorganică şi Bioanorganică (profilul de
Ingineria Mediului) şi la disciplina Surse Neconvenţionale de Energie (profilul de Inginerie
Economică), an V, şi am conceput noi lucrări de laborator la disciplina de Chimie
Anorganică (profil chimie).Această activitate s-a concretizat în publicarea unui curs
litografiat, ca unic autor, şi a două îndrumare de laborator, în editura ROTAPRINT, şi 5
caiete de aplicaţii practice de chimie anorganică publicate pe plan central, în colaborare
cu colegii de catedră. Începând cu anul 1998 am organizat simpozioane ştiinţifice cu
studenţi de la profilul de Inginerie Economică. De asemenea am făcut parte din comisii
de apreciere a referatelor şi susţinere a examenelor doctoranzilor din catedra noastră şi
membru în comisii de susţinere la 3 teze de doctorat.

 domenii ştiinţifice abordate: sinteza şi studiul combinaţiilor complexe,
comportarea metalelor şi biomaterialelor în medii organice la concentraţii scăzute ale
apei, cataliză eterogenă, recuperări de materiale utile.

 portofoliu ştiinţific: portofoliul ştiinţific este alcătuit din 126 de titluri din care
78 lucrări ştiinţifice publicate în ţară ( 23 în reviste cu factor de impact 50 în reviste cu
referenţi şi 5 integral în volumele manifestărilor ştiinţifice) şi 25 lucrări ştiinţifice
publicate în străinătate (14 în reviste cu factor de impact 5 în reviste cu referenţi şi 6
integral în volume ale manifestărilor ştiinţifice cu ISBN), la 38 din aceste lucrări fiind prim
autor, 9 brevete de invenţie, din care 4 premiate la expoziţii internaţionale, 7 monografii
publicate în edituri centrale, participări la simpozioane internaţionale şi manifestări
ştiinţifice interne concretizate în 41 de lucrări comunicate, majoritatea publicate în
volume de rezumate, Menţionez faptul că am fost preşedintele secţiunii Materiale noi şi
tehnici experimentale, la cel de al 10-lea simpozion de electreţi desfăşurat la Delphi,
Grecia , în anul 1999. Am participat de asemenea la rezolvarea a 22 teme de cercetare
ştiinţifică concretizate în 31 de contracte de cercetare ştiinţifică din care 3 GRANT-uri,
unul ca director, două CEEX- unul ca partener-responsabil şi un contract internaţional
mtera-net.

Menţionez că sunt membru în colegiul de redacţie al Revistei de Coroziune şi
protecţie anticorozivă, editată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, şi membru al
Societăţii Inginerilor Chimişti din România şi al Societăţii Chimiştilor din România.

Daniel-Mircea Sutiman


