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DOMENIILE ȘI TEMATICA DE CERCETARE  
 
1. ECO-NANOTEHNOLOGII SI MATERIAL AVANSATE 

 Noi biomateriale utilizate in ingineria tesutului osos; 
 Noi materiale compozite si de cimentare cu grafene utilizate în stomatologie;  
 Sisteme cu eliberare controlata de agenti bioactivi; 
 Noi biomateriale avansate, inteligente de tip giomer cu diverse aplicatii in stomatologie; 
 Elaborarea unor compozite armate cu fibre de sticla cu performanţe mecanice 

îmbunătăţite utilizate in chirurgia maxilo-faciala; 
 Biofilme subtiri cu proprietati adezive polimerizabile prin  radiaţie UV- sau lumina 

vizibilă; 
 Materiale cu proprietăţi biocompatibile pentru implanturi dentare; 
 Compozite nano si microstructurate pentru aplicaţii medicale; 
 Noi generatii de biomateriale pentru stomatologia cosmetica (agenti naturali pentru 

albirea dintilor). 
2. Biotehnologii 

 Antiagregante plachetare naturiste in preventia primara cardio-vasculara; 
 Dezvoltarea unor produse funcționale nutraceutice cu aplicații în alimentația sănătoasă și 

medicina regenerativă, obținute prin utilizarea unor tehnologii inovatoare și sustenabile; 
 Optimizarea procesului de obţinere a unor chelaţi ai aminoacizilor în vederea obţinerii 

unor materiale cu noi aplicaţii in medicina. 
3. Sanatate 

 Dezvoltarea de materiale compozite inovative, ranforsate cu fibre de sticla, pentru 
aplicatii CAD/CAM in medicina dentara 

 Cercetari privind comportamentul celulelor mezenchimale orale in relatie cu materiale 
compozite noi, in terapia parodontala regenerativa moderna 

 Terapia fotodinamica cu fotosensibilizatori naturali utilizati in controlul biofilmului oral 
 Implanturi cranio-faciale personalizate obtinute prin prototipare inovativa 3D din 

materiale compozite ranforsate cu fibre de sticla 
4. Mediu 

 Dezvoltarea de materiale compozite ecologice, bazate pe matrice de geoploimeri și 
armate cu fibre din deșeuri 

 
  Obiectivele principale de cercetare sunt:  
  SINTEZE ALE COMPUSILOR ANORGANICI SI TRATAMENTE SPECIFICE: Sinteza 
sticle cu continut variat de microelemente cu actiune specifica asupra tesuturilor dentare (sticle cu Ba, Sr, 
La, Yt, Zn,Zr, etc.); Sinteze nanoparticule (silice, hidroxiapatita biocompatibila, oxid de zirconiu, etc.); 

Sinteza nanosisteme mixte (hidroxiapatita si oxizi metalici); Nanoumpluturi, microumpluturi si 
macroumpluturi; Tratamente de suprafata (agentul de cuplare, de regula un organo-silan) 
aplicate pulberilor anorganice sintetizate,cu scopul compatibilizarii lor cu matricea organica 
polimerizabila; Sintetize sticle superficial active pentru cimenturi ionomere. 



 SINTEZE ALE COMPUSILOR FAZEI ORGANICE: Monomeri di si polimetacrilici cu 
contactie mica la polimerizare; Analogi de BIS-GMA fluorurati fotopolimerizabili; Acizi polialchenoici 
conventionali si modificati; PLLA - Sinteza acidului polilactic din zer 
 
 
 


