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S-a nascut la Constanţa. Absolvent al Liceului "Mircea cel Bătrân " Constanţa (1951) şi al
Politehnicii din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială (1956), al Cursurilor post-universitare de
Radiochimie şi Aplicaţii ale Tehnologiilor Nucleare la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti
(1957), susţine doctoratul la Politehnica din Timişoara (1968). Studii post-doctorale: National
Research Council of Canada, Division of Chemistry (1969-1970), G. Washington University,
Washington, D.C. (1970 -1971), Dozentenstipendium Humboldt (1972). A lucrat în cadrul
Laboratorului de Chimie Organică al Politehnicii din Bucureşti (1958 – 1963) condus de prof. C.
D. Neniţescu şi în cadrul Institutului de Fizică Atomică (IFA), Bucureşti (1957 – 1994) ca
cercetător ştiinţific principal 1 şi şef de laborator.
A funcţionat ca profesor la Universităţile: “Al. I. Cuza” Iaşi , Facultatea de Fizică (1991 – 1998),
“V. Goldiş”, Arad (1997-1998), “Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca (1999 – 2002) şi Politehnica
Bucureşti (2002 – 2004). A fost Consilier la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior - CNCSIS(2002-2010) şi la Institutul de fizică şi inginerie nucleară “Horia
Hulubei”.
Face parte din Comisia Prezidenţială pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniile
educaţiei şi cercetării. Este autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, din care 97 articole ISI, apărute
în ţară şi în marile periodice ale lumii, având peste 513 de citări ISI, cu un indice Hirsch=13. Este
cunoscut ca om de ştiinţă, profesor şi organizator. Domeniile sale de activitate: radioizotopii şi
compuşii organici marcaţi, scintilatori organici, radicali liberi organici stabili. Chimia biofizică şi
biofizica au constituit o fertilă activitate a sa în ultimele două decenii (1978-1998) ale activităţii
ştiinţifice, prin stimularea dezvoltării acestor domenii în România datorită programului de
cercetare pe care l-a iniţiat şi coordonat: modificarea structurii şi funcţiei biomembranelor sub
acţiunea unor anestezice locale (procaina, lidocaina, tetracaina).
A fost editorul primei publicaţii româneşti anuale de biofizică, 6 volume, (1985-1990), în l.
engleză, Seminars in Biophysics, publicată de IFA, recenzată internaţional. La Iaşi, a fost editorul
altei publicaţii în l. engleză (vol. 1-6), difuzată mai ales peste hotare, Current Topics in
Biophysics ( 1992-1997) tipărită la Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. A editat (cu V. V.
Morariu) primele 2 cărţi de Arheometrie în România (1988-90)
În ultimii ani s-a ocupat susţinut de politica ştiinţei, pentru ridicarea învăţământului şi cercetării din
România la nivelul celui existent pe plan internaţional, publicând Mediocritate şi Excelenţă – o
radiografie a ştiinţei şi a învăţământului românesc, vol. 1, Ed. Albatros, Bucureşti, 2002, 338
pag., Vol 2, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2005, 288 pag., Vol. 3, Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca 2008, 367 pag., vol. 4, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, 248 pag. şiElite
ale Cercetătorilor din România, matematică – fizică – chimie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2004, 142 pag. Este membru al Societăţilor de Chimie din România şi Germania,
membru în colegiile editoriale ale revistelor internaţionale Scientometrics şi Jourmal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry

