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Formular  

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  
   
Autoritatea publică Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
Funcţia publică solicitată Secretar general de stat 
   
I. Date generale 
  

Nume Povar Prenume Igor 

Data naşterii 6 iunie 1961 Domiciliu MD2028 Chişinău, str. 
Sprâncenoaia, 1A, apt.201 

Cetăţenia (inclusiv a 
altor state) 

 1. Republica Moldova 

 2. Canada 

Telefon  serv.  022 739736 
domic.  N/A 
mobil  069669936 

E-mail Ipovar@yahoo.ca (numai nu 
yahoo.com!) 

Adresa poştală MD2028 Chişinău, str. 
Sprâncenoaia, 1A, apt.201 

   
  

II. Educaţie  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

1.  01.09.1968-25.05.1978 Şcoala medie moldovenească nr. 2 din oraşul 
Edineţ 

Absolvit cu medalia de aur 

2. 01.09.1973-25.05.1976 Şcoala de arte plastice din Edineţ Pictor, certificat 

3. 01.09.1978-30.05.1983 Universitatea de Stat din Chișinău, facultatea de 
chimie 

Chimist, învăţător, diploma ЖВ 
nr.902109 

  
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat 

 1. 13.09.1989 Institutul de Chimie al Secției din Ural al 
Academiei de Ştiinţe din U.R.S.S.  

Candidat în ştiinţe chimice, Diploma 
XM nr. 020895 

 2. 13.01.1994 Comisia de Atestare Superioară a Republicii 
Moldova 

Doctor în științe chimice, nr. 2219/D 

 3. 17.12.1998 Universitatea de Stat din Chișinău, facultatea de 
chimie 

Doctor habilitat în ştiinţe chimice, 
Diploma DH nr. 00204 

 

 Diplome, atestate şi certificate:  

 

1. 1995 Guvernul R.S.S.M. Laureat al Premiului de Stat pentru tineret „Boris 
Glavan” în domeniul ştiinţei şi tehnicii; 

2.  26.19.2003 Comisia de Atestare Superioară a Republicii 
Moldova 

Atestat de conferenţiar universitar (Docent), Seria 
CU Nr. 0923 

3. 19.05.2014 Academia de Ştiinţe din Moldova, Hotărârea 
CSŞDT al AŞM, nr.111 

Diploma de Recunoştinţă pentru merite deosebite 
în activitatea științifico-didactică îndelungată  

4. 2015 Academia de Ştiinţe din Moldova Premiul special al Academiei de Științe a 
Moldovei 

5. 26.03.2018 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie şi Cercetare 

Certificat de abilitare cu dreptul de conducător de 
doctorat, seria CD nr. 2840 

mailto:Ipovar@yahoo.ca
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6. 07.02.2019 German Aerospace Center (DLR-PT), Project 
Management Agency, European and International 
Cooperation, Heinrich-Konen-Strabe 1, 53227 
Bonn, Germany 

Certificat de executare satisfăcătoare a expertizei 
independente privind 3 propuneri de proiect în 
cadrul  Apelului „Black Sea ERA.NET Pilot Joint 
Call. 

 
 
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

 1.  25.03.2019 -27.03.2019 Climate and Clean 
Air Coalition 
Secretariat, 
Stockholm 
Environment 
Institute 

Development of Integrated Greenhouse 
Gas, Short-Lived Climate Pollutant and 
Air Pollutant Analyses using LEAP-IBC 
(Dezvoltarea analizelor integrate de 
gaze cu efect de seră, a poluanților 
climatici cu durată scurtă de viață și a 
poluanților din aer utilizând LEAP-IBC) 

Certificate of 
professional training 
(Certificat de pregătire 
profesională) 

   
Titluri ştiinţifice  Doctor habilitat în științe chimice 

 Doctor în ştiinţe chimice (кандидат 
химических наук) 

 Conferenţiar universitar (Docent) 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. (în coloana 
din dreapta sunt menţionate doar douăzeci şi unu articole recente 
(în perioada 2015-2019) publicate în reviste internaţionale cu factor 
de impact. 
 
Autor şi coautor a 360 publicaţii ştiinţifice, inclusiv: 
 
2 monografii: 
 
1. Povar I.; Spînu O.  Termodinamica echilibrelor chimice complexe 
în sisteme eterogene multicomponente. Chişinău, Tipografia 
Academiei de Ştiinţe din Moldova”, 2014,  452 p. ISBN 978-9975-62-
382-7 
2. Повар И., Лупашку Т., Лях Т., Андриеш С., Филипчук В. 
Природные и антропогенные факторы воздействия на качество 
почв и водных ресурсов Республики Молдова. Chișinău: 
Tipografia AŞM, 2014, 268 p. ISBN 978-9975-62-383-4. 
 
2 manuale/ lucrări didactice 
 
1. Povar I., Duca Gh. Ghid pentru pregătire practică la chimie 
coloidală. Tipografia Universității de Stat din Moldova, Chișinău, 
1999, 210 p.  
2. Povar I. Chimie fizică și coloidală: Programul, instrucțiunile 
metodice și sarcinile de control pentru studenții facultăților 
tehnologice, geologice, biologice și ecologice. Tipografia Universității 
de Stat din Moldova, Chișinău, 1999, 173 p.   
 
2 articole la Didactica Pro (unde sunt membru al Colegiului de 
redacţie): 
1. Povar I. Principiul Le Chatelier – o lege universală a naturii. 
Formularea şi aplicarea acestuia la orele de chimie. Didactica Pro, 
nr. 2 (114), 2019, pp. 30-36. 

1. Povar I., Ubaldini S., Spinu O., Lupascu T. 
Thermodynamic analysis of the copper (I) 
homogeneous and heterogeneous speciation in 
ammonium thiosulfate leaching systems. 
Canadian Journal of Chemistry. 2019. ISSN 
0008-4042 (print) https://doi.org/10.1139/cjc-
2018-0446  

2. Povar I., Spinu O., Zinicovscaia I., Pintilie B., 
Ubaldini S. Revised Pourbaix diagrams for the 
vanadium – water system. Journal of 
Electrochemical Science and Engineering. 
2019, 9 (2), 75-84. ISSN 1847-9286. 
http://dx.doi.org/10.5599/jese.620.  

3. Povar I., Zinicovscaia I., Spinu O., Pintilie B. 
Thermodynamic Stability Areas of 
Polyvanadates of Alkaline Earth Metals. Journal 
of Chemistry. 2019, Article ID 7091781, 6 
pages. ISSN: 2090-9071 (Online). 
https://doi.org/10.1155/2019/7091781.  

4. Zinicovscaia I.,  Aničić Urošević, M., Vergel K.; 
Vieru E., Frontasyeva M.; Povar I. et al. Active 
moss biomonitoring of trace elements 
with Sphagnum girgensohnii in relation to 
atmospheric bulk deposition: Chisinau case 
study. Ecological Chemistry and Engineering 
S. 2018, 25 (3), 361-372. ISSN: 1898-6196. 
https://doi.org/10.1515/eces-2018-0024    

5. Povar I., Spinu O., Pintilie B. Expressions for 
enthalpies of concurrently polynuclear complex 
formation reactions in two-phase aqueous 
systems. Journal of Solution Chemistry. 2018, 
47(11), 1725-1739. ISSN: 0095-9782. 
https://doi.org/10.1007/s10953-018-0802-4  

https://doi.org/10.1139/cjc-2018-0446
https://doi.org/10.1139/cjc-2018-0446
http://dx.doi.org/10.5599/jese.620
https://doi.org/10.1155/2019/7091781
https://doi.org/10.1515/eces-2018-0024
https://doi.org/10.1007/s10953-018-0802-4
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2. Povar I. Termodinamica chimică în programa şcolii de cultură 
generală şi curriculumul liceal de chimie. Didactica Pro, nr. 2 (6), 
2001, pp. 55-57.  
 
2 ghiduri practice pentru specialişti în domeniu, de nivel 
naţional: 
 
1. Ghidul de buni practici agricole. Îngrășămintele utilizate până în 
prezent în România, Armenia, Moldova și Turcia, și impactul lor 
asupra Bazinului Mării Negre (Solul, apele subterane și Marea 
Neagră). Aspecte și exemple de bune practici ecologice în 
agricultură. Sesiunea III de training. Autorii echipei Moldova: 
academician Andrieș S., m. c. Lupașcu T., dr. hab. Povar I., dr. Leah 
T. și dr. Filipciuc V. 26-29 Martie, 2014, Chișinău, 67 p.  
 
2. Ghidul de buni practici agricole. Îngrășămintele utilizate până în 
prezent în România, Armenia, Moldova și Turcia, și impactul lor 
asupra Bazinului Mării Negre (Solul, apele subterane și Marea 
Neagră). Aspecte și exemple de bune practici ecologice în 
agricultură. Sesiunea IV de training. Autorii echipei Moldova: 
academician Andrieș S., m. c. Lupașcu T., dr. hab. Povar I., dr. Leah 
T. și dr. Filipciuc V. 22-25 iunie, 2014, Anenii Noi, 89 p. 
 
2 brevete de invenţii: 
 
1. Turov V. V., Krupskaya T. V., Lupascu T., Povar I. Methods of 
regulating the effect of water on phase transitions in hygroscopic 
systems (Metode de reglare a efectului apei asupra tranzițiilor de 
fază în sistemele higroscopice). Ukrainian patent, nr. 127465 din 
10.08.2018. 
2. Turov V., Lupascu T., Bogatyrev V., Krupska T., Galaburda M., 
Lupascu L., Povar I., Kokosha N. Polymeric material with 
antimicrobial properties (Material polimeric cu proprietăți anti-
microbiene). Hotărârea pozitivă nr. 9110 din 02.10.2018. 

6. Zinicovscaia, I., Cepoi, L., Povar, I., Chiriac, 
T., Rodlovskaya, E., Culicov, O. A. (2018). Metal 
Uptake from Complex Industrial Effluent by 
Cyanobacteria Arthrospira platensis. Water, Air, 
& Soil Pollution, 229(7), (2018) 220-228. 
https://doi.org/10.1007/s11270-018-3873-3     

7. Moldovan Z.; Marincas O., Povar I. et al. 
Environmental Exposure of Anthropogenic 
Micropollutants in the Prut River at the 
Romanian-Moldavian Border: A Snapshot in the 
Lower Danube River Basin. Environmental 
Science and Pollution Research. 2018, 25, 
31040-31050. ISSN: 0944-1344. 
https://doi.org/10.1007/s11356-018-3025-8  

 8. P. Spataru, I. Povar, T. Lupascu, A. Alder, E. 
Mosanu.  Study of nitrogen forms in the seasonal 
dynamics and kinetics of nitrification and de-
nitrification in waters of the rivers Prut and Nistru. 
Environmental Engineering and Management 
Journal, 17(7) (2018) 2812-2820 
http://eemj.eu/index.php/EEMJ/article/view/3634  

9. P. Spataru, F. Fernandez, J. W. Sista, T. 
Spataru, O. Spinu, I. Povar. Influence of the 
interaction of calcium carbonate particles with 
surfactants on the degree of water pollution in 
small rivers. Ecological Processes. 2017, 6, 1-
8. ISSN (electronic): 2192-1709.  
http://dx.doi.org/10.1186/s13717-017-0086-4  

10. V. Turov, T. Lupascu, T. Krupska, I. Povar, L. 
Suvorova. Influence of Nanosilica on Water-
phase Transitions in Hygroscopic Systems. 
Chemistry Letters 46.4 (2017): 481-484. 
https://doi.org/10.1246/cl.161136  

11. O. Spinu, I. Povar. Distribution of Aluminium 
Soluble and Insoluble Species in the System 
“Basaluminite-Soil Solution”. Rev. Roum. 
Chim., 67(2) (2016), 250-254.  

12. I. Povar, O. Spinu. Ruthenium redox 
equilibria 1. Thermodynamic stability of Ru (III) 
and Ru (IV) hydroxides. J. Electrochem. Sci. 
Eng. (JESE), 6 (2016), 123-134 
https://doi.org/10.5599/jese.226  

13. I. Povar, O. Spinu. Ruthenium redox 
equilibria 2. Thermodynamic analysis of 
disproportionation and comproportionation 
conditions. J. Electrochem. Sci. Eng. (JESE), 6 
(2016), 135-144  
https://doi.org/10.5599/jese.228  

14. I. Povar, O. Spinu. Ruthenium redox 
equilibria 3. Pourbaix diagrams for the systems 
Ru-H2O and Ru-Cl-H2O. J. Electrochem. Sci. 
Eng. (JESE), 6 (2016), 145-153. 
https://doi.org/10.5599/jese.229  

15. I. Povar, O. Spinu. Application of the buffer 
theory for evaluating attenuation and natural 
remediation of ionic pollutants in aquatic 
ecosystems. Ecological Processes.  4 (2015), 
1-10 https://doi.org/10.1186/s13717-015-0043-z  

https://doi.org/10.1007/s11270-018-3873-3
https://doi.org/10.1007/s11356-018-3025-8
http://eemj.eu/index.php/EEMJ/article/view/3634
http://dx.doi.org/10.1186/s13717-017-0086-4
https://doi.org/10.1246/cl.161136
https://doi.org/10.5599/jese.226
https://doi.org/10.5599/jese.228
https://doi.org/10.5599/jese.229
https://doi.org/10.1186/s13717-015-0043-z
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16. O. Zagurskaya-Sharaevskaya, I. Povar. 
Determination of Cu (II) ions using sodium salt of 
4-phenylsemicarbazone 1, 2-naphthoquinone-4-
sulfonic acid in natural and industrial 
environments. Ecological Processes. 4 (2015), 
1-5  https://doi.org/10.1186/s13717-015-0042-0  

17. V. Turov, T. Lupascu, T. Krupska, I. Povar. 
Nanosilica A-300 influence on water structures 
formed on the bioactive agent Enoxil. Canadian 
Journal of Chemistry, 94 (2015), 88-94 
https://doi.org/10.1139/cjc-2015-0360  

18. I. Povar, O. Spinu. Correlation between 
global thermodynamic functions and 
experimental data in multicomponent 
heterogeneous systems. Canadian Journal of 
Chemistry, 94 (2015), 1-7 
https://doi.org/10.1139/cjc-2015-0411  

19. O. Spinu, I. Povar. Buffer capacity in 
heterogeneous multicomponent systems (revie 
w). Chem. J. Mold., 10 (2015), 8-25  
http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2015.10(2).01  

20. I. Povar, O. Spinu. Acid-Base Buffer 
Properties of Heterogeneous Multicomponent 
Extraction Systems. Solvent Extr. Ion. Exc., 33 
(2015), 196-209 
https://doi.org/10.1080/07366299.2014.951284  

21. J. Guthrie, Y. Wu, A.  Bannister, S. Peiris, I. 
Povar et al. Rate constants for formation of 
bisulfite addition compounds: an examination in 
terms of No Barrier Theory. Canadian Journal 
of Chemistry., 93 (2015), 227-233  
https://doi.org/10.1139/cjc-2014-0270   

   
  III. Experienţa de muncă  

  

Vechimea în serviciul public Nu este 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate 10 ani în funcţia de şef de laborator al Institutului de 
Chimie, 7 ani în funcţie de cercetător ştiinţific la o 
universitate canadiană, circa 8 ani de activitate ştiinţifico-
didactică, 10 ani de cercetare ştiinţifică la Institutul de 
Chimie, în total circa 28 ani de lucru în cercetare şi 
educaţie în Republica Moldova 

   
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  
10.03.2009 
-  prezent 

  
  

Institutul de Chimie, Chişinău, Republica Moldova, 
şef de laborator, http://chem.asm.md/lmfcca  
în această perioadă am participat ca director (manager) 
sau executor la următoarele proiecte naţionale şi 
internaționale:   
1. Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) „ „Technology 
of processing the organic part of Sludge from wastewater 
treatment plants in an ecological product for agriculture 
(Tehnologia prelucrării părții organice a nămolului din 
stațiile de epurare a apelor uzate într-un produs ecologic 
pentru agricultură)”. Director de proiect: dr. hab. Igor 
Povar. Implementation period 01.08.2017-28.02.2018. 

Organizarea şi dirijarea activităţii ştiinţifice şi 
ştiinţifico-organizatorice. Determină direcţia, tema 
(compartimentul), etapele de cercetare a 
laboratorului. Conducerea laboratorului în domeniul 
cercetării şi dezvoltării. Planificarea, coordonarea 
directă şi implementarea planului de activităţi de 
cercetare şi dezvoltare, evaluarea activităţilor 
membrilor laboratorului şi a membrilor echipelor 
care participă la proiecte internaţionale. Elaborarea, 
evaluarea  şi coordonarea programelor, proiectelor 
naţionale şi internaţionale. Evaluarea rezultatelor 
cercetării ştiinţifice. Responsabil de îndeplinirea 
planului şi calitatea lucrărilor executate. 

https://doi.org/10.1186/s13717-015-0042-0
https://doi.org/10.1139/cjc-2015-0360
https://doi.org/10.1139/cjc-2015-0411
http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2015.10(2).01
https://doi.org/10.1080/07366299.2014.951284
https://doi.org/10.1139/cjc-2014-0270
http://chem.asm.md/lmfcca
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2. Bilateral research projects financed by Academy of 
Sciences of Moldova (ASM) - National Research Council 
of Italy (CNCI): Thermodynamic optimization of 
innovative processes developed to valorize industrial 
wastes containing valuable metals (Optimizarea 
termodinamică a proceselor inovatoare dezvoltate 
pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin 
metale valoroase). Director de proiect: dr. hab. Igor 
Povar. Implementation period 2018-2019. 
3. Proiect instituțional aplicativ: Controlul stabilității și 
calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în 
Republica Moldova. Director de proiect: dr. hab. Igor 
Povar. Implementation period 2015-2019. 
4. BLACK SEA BASIN 2007-2013, MIS-ETC 2641: 
Sharing collectively the competences of the researchers 
to the farmers for a sustainable and ecological 
exploitation of the agricultural and environmental 
protection – ECOAGRI. Director de proiect: dr. hab. 
Igor Povar. Implementation period 2012-2014. 
5. STCU A/5398: Development and use of optimal 
compositions of biofuel mixtures using the 
physicochemical modeling (Dezvoltarea și utilizarea 
compozițiilor optime de amestecuri de biocombustibili 
utilizând modelarea fizico-chimică). Director de proiect: 
dr. hab. Igor Povar. Implementation period 2011-2013. 
6. SCOPES IZ73Z0_128036: Xenobiotic Input to the 
Prut River (XENOPRUT). Director de proiect: dr. hab. 
Igor Povar. Implementation period 2010-2012. 
7. Proiectul fundamental instituțional 11.817.08.21F: 
Studiul proceselor chimice și fizico-chimice în sisteme 
eterogene multicomponent pentru elucidarea 
fenomenelor de suprafață în corpuri acvatice, 2011-
2014. Director de proiect: dr. hab. Igor Povar. 
8. Proiect național pentru achiziționarea de echipamente 
științifice "Analiza voltamperică și potențiometrică a 
compușilor nocivi din obiecte de mediu și produse agro-
alimentare” Director de proiect: dr. Hab. Igor Povar. 
Perioada: 2011. Volumul finanțării: 350 mii lei. 
9. Executant al Proiectului bilateral între Academia de 
Științe a Moldovei și Agenția de Stat pentru Știință, 
Inovarea și informarea Ucrainei "Nanocompozite 
multicomponent pentru creșterea stimulării culturi 
(Nano-Stim) ". 2017-2018. 
10. Executant al proiectului H2020: H2020-MSCA-
RISE-2016, GA ID: 734641: Nanoporous și Materiale 
Nanostructurate pentru Aplicații Medicale, 2017-2020. 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/207057/factsheet/en 
11. Executant al proiectului FP7: PIRSES-GA-2013-
612484; project financed by FP7-PEOPLE-2013-IRSES 
Programme: No. 612484: NanoBioMat - Nanostructured 
Biocompatible / Bioactive Materials. Project manager: 
acad., prof., dr. hab. Tudor Lupascu. Implementation 
period 2014-2017. 

Responsabil de întocmirea dărilor de seamă 
ştiinţifice privind activitatea ştiinţifico-organizatorică 
a laboratorului. întocmeşte programa şi metodica 
îndeplinirii lucrărilor ştiinţifice Publicarea rezultatelor 
ştiinţifice în reviste de specialitate naţionale şi 
internaţionale. Am contribuit la organizarea 
consorţiilor internaţionale şi la scrierea, promovarea 
şi realizarea unui şir de proiecte internaţionale în 
calitate de director de proiect sau executant. 
 
Direcţiile de cercetare:  
 
Calcularea computerizată a echilibrelor chimice 
complexe în sisteme multicomponente omogene și 
eterogene; 
 
Analiza termodinamică a sistemelor chimice 
complexe; 
 
Modelarea matematică a proceselor ecologice și 
industriale importante; 
 
Investigarea influenței surfactanților asupra 
proceselor redox în mediul acvatic natural; 
 
Studiul comportamentului tensioactivilor în apa 
poluată și fluvială în prezența particulelor 
suspendate; 
 
Investigarea proceselor la interfața „subacvatic - 
sediment de apă”, în grosimea și suprafața 
bazinelor acvatice; 
 
Dezvoltarea și utilizarea unor metode 
spectrofotometrice exprese pentru determinarea 
flavonoidelor și a anetolului în plante; 
 
Studiul compoziției chimice calitative a calculilor 
urinari prin metoda spectroscopiei în infraroșu; 
 
Înregistrarea spectrelor de substanțe organice IR și 
UV-Vis ale substanțelor organice și coordonate cu 
aplicarea metodelor spectrale; 
 
Utilizarea de noi reactivi organici pentru acumularea 
voltametrică absorbantă de metale; 
 
Dezvoltarea metodelor de acumulare 
electrochimice pe electrozii din fibră de carbon cu o 
suprafață modificată cu o nanostructura de mercur, 
care, în combinație cu creșterea vitezei de scanare, 
reduce în esență timpul de acumulare și se apropie 
de limita de detecție la nivel nanomolar. 

 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.01.2010 – 
preyent 

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 
profesor universitar 

Activităţi de predare normate în statul de funcţii. 
Cursuri: 1. Curs de master pe termen de iarnă  
„Echilibre chimice complexe în sisteme 
multicomponente” (specialitatea „Chimie de mediu”, 
anul II), Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. 2. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/207057/factsheet/en
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Curs de master pe termenul de vară „Modelarea 
proceselor chimice în sisteme acvatice 
”(specialitatea „Chimie de mediu”, anul II), 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.  
Lucrări practice, laboratoare, stagii cu studenţii. 
Îndrumarea elaborării lucrărilor de masterat. 
Îndrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii de 
specialitate. Consultaţii. Activităţi de evaluare a 
nivelului de pregătire a studenţilor. Activităţi de 
pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în 
interesul învăţământului. Participare la conferinţe, 
simpozioane, congrese in domenii de activitate 
principale sau în domenii interdisciplinare. Activităţi 
de cercetare ştiinţifică.  

•  

 
 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.02.2003 
– 31.01. 
2009 

University of Western Ontario (UWO), London, Canada. 
Research Associate (Cercetător asociat) – Certificatul 
UWO se ataşează 

• Planificarea, organizarea și desfășurarea cercetării 
ştiinţifice în domeniile chimiei fizice şi chimiei 
teoretice. Expertiza în domeniile susmenţionate. 
Oferirea asistenței de cercetare (ajutor de 
consultanță) studenților de facultate și absolvenților 
care au nevoie de asistență cu aspecte ştiinţifice şi 
tehnice ale cercetării lor. Ajutorul studenților 
doctoranzi cu cercetări de disertație. Prepararea 
manuscriselor pentru publicare în reviste de 
specialitate. Executor al proiectului SHARCNET: No 
Barrier Theory, Department of Chemistry, University 
of Western Ontario, 2005-2008. 

• https://publons.com/researcher/468086/igor-

povar/ 

• https://www.researchgate.net/profile/J_Guthrie 

 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.02.2002 
– 
01.02.2003 

University of Western Ontario (UWO), London, Canada. 
Postdoctoral Fellow (Cercetător postoctoral) – 
Certificatul UWO se ataşează 

• Am activat în cercetare ştiinţifică ca un investigator 
independent, cât şi sub supravegherea renumitului 
Profesor Peter Guthrie, un profesor universitar distins, 
Fellow al Chemical Institute of Canada (CIC) și Fellow 
al Royal Society of Canada (FRSC). 

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.09.2000-
01.09.2001 

Universitatea de Stat din Moldova, profesor la Catedra 
Chimie Organică şi Chimie Fizică (prin transfer) 

Activităţi de predare normate în statul de funcţii. 
Cursuri: „Chimia coloidală”, „Chimia fizică”, 
„Termodinamica chimică”. Lucrări practice, 
laboratoare, stagii cu studenţii. Îndrumarea 
elaborării lucrărilor de licenţă. Îndrumarea 
studenţilor pentru efectuarea practicii de 
specialitate. Consultaţii. Activităţi de evaluare a 
nivelului de pregătire a studenţilor. Activităţi de 
pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în 
interesul învăţământului. Participare la conferinţe, 
simpozioane, congrese in domenii de activitate 
principale sau în domenii interdisciplinare. 
Activităţi de cercetare ştiinţifică.  
 
Participarea la proiecte ştiinţifice: Proiect 
susținut de Fundația Ecologică Națională a 

https://publons.com/researcher/468086/igor-povar/
https://publons.com/researcher/468086/igor-povar/
https://www.researchgate.net/profile/J_Guthrie
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Republicii Moldova: Evaluarea poluării cu metale 
grele în sedimente și ape ale râului Nistru, 2000-
2001 - director de proiect. 
 
Articole ştiinţifice publicate în reviste 
internaţionale:  
POVAR, I. Potentiometric determination of 
solubility products and equilibrium ion 
concentrations for poorly soluble salts. Russian 
Journal of General Chemistry. 2000, 70, 501 - 
507. ISSN (print): 1070-3632. [English translation] 
2. POVAR, I. On homogeneous ion buffer 
systems. Russian Journal of Inorganic 
Chemistry. 2000; 45, 1628-1631. ISSN (print): 
0044-457X. 
3. POVAR, I. Buffer properties of heterogeneous 
water-salt systems in relation to the components 
of a low-solubility precipitate. Russian Journal of 
Inorganic Chemistry. 2000; 45, 1632-1636. 
ISSN (print): 0044-457X. 

  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.09.1998-
01.09.2000 

  
  

Institutul de Ştiinţe Reale, conferenţiar  Activităţi de predare normate în statul de funcţii. 
Lucrări practice, laboratoare, stagii cu studenţii. 
Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă. 
Îndrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii 
de specialitate. Consultaţii. Evaluarea în cadrul 
concursurilor de admitere la toate formele de 
învăţământ. Activităţi de pregătire ştiinţifică şi 
metodică şi alte activităţi în interesul 
învăţământului. Participare la conferinţe, 
simpozioane, congrese in domenii de activitate 
principale sau în domenii interdisciplinare.  
 
Elaborare de manuale, teste grilă şi alte materiale 
didactice în interesul învăţământului: 
1. Povar I., Duca Gh. Ghid pentru pregătire 
practică la chimie coloidală. Tipografia 
Universității de Stat din Moldova, Chișinău, 1999, 
210 p.  
2. Povar I. Chimie fizică și coloidală: Programul, 
instrucțiunile metodice și sarcinile de control 
pentru studenții facultăților tehnologice, geologice, 
biologice și ecologice. Tipografia Universității de 
Stat din Moldova, Chișinău, 1999, 173 p.   
 
Publicarea rezultatelor ştiinţifice în reviste de 
specialitate internaţionale: 
1. Povar I., Sazonova V., Skryleva T., Skrylev L. 
Thermodynamic prediction and experimental 
substantiation of conditions of phase 
transformations in the system cadmium caprate - 
saturated aqueous solution. Russian Journal of 
General Chemistry. 1999, 69, 1698-1701. ISSN 
(print): 1070-3632. [English translation] 
2. Povar I. Potentiometric determination of solubility 
products of poorly soluble hydroxides and acids. 
Journal of Analytical Chemistry. 1998, 53, 1113-
1119. ISSN (print): 1061-9348 [English translation]. 
3. Vronska L., Vrublevska T., Povar I. 
Voltammetry of low concentration of ruthenium 

http://www.researchgate.net/researcher/2077862865_Vronska_LV
http://www.researchgate.net/researcher/2077875503_Vrublevska_TI
http://www.researchgate.net/publication/280066230_Voltammetry_of_low_concentration_of_ruthenium_%28IV%29
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(IV). Issues of Chemistry and Chemical 
Technology. 1999, 1, 67 - 70. ISSN (print): 0321-
4095. [In Russian] 

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.09.1998-
01.09.2000 
 

Centrul Educaţional Pro Didactica, Formator (prin 
cumul) 

Iniţierea, organizarea şi predarea cursului de 
formare de formatori „Învăţarea computerizată a 
chimiei” pentru perfecţionarea cadrelor didactice 
şi manageriale la disciplina „Chimie”, coordonate 
cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 
Republicii Moldova. 
Articol publicat în Didactica Pro: 
Povar I. Termodinamica chimică în programa 
şcolii de cultură generală şi curriculumul liceal de 
chimie. Didactica Pro, nr. 2 (6), 2001, pp. 55-57. 

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

21.10.1995-
01.09.1998 

  
  

Institutul de Ştiinţe Reale, lector superior (prin 
transfer) 

• Activităţi de cercetare ştiinţifică şi predare. 

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.10.1993-
20.10.1995 

  
  

Universitatea Liberă Internaţională, lector superior 
(prin transfer) 

• Activităţi de cercetare ştiinţifică şi predare. 

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

 18.11.1989-
01.10.1993 

  
  
  

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din 
Moldova, cercetător ştiinţific 

Activităţi de cercetare şi inovare, publicarea 
rezultatele sale ştiinţifice sub formă de referate 
ştiinţifice, articole în reviste de specialitate, 
precum şi dări de seamă asupra activităţii sale 
ştiinţifice. Expertiza programelor/proiectelor din 
domeniile cercetării şi inovării, precum şi a 
rezultatelor obţinute din realizarea acestora. 

 

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.09.1991-
01.03.1992 

  
  

Universitatea «Politehnica» din Bucureşti, Facultatea 
de Chimie Analitică, Conferenţiar universitar (Program 
de schimb între Universitatea «Politehnica» din 
București și Institutul de Chimie al Academiei de Științe 
a Moldovei) 

• Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul 
echilibrelor chimice complexe în sisteme 
eterogene multicomponente şi predare la 
disciplina „Metode instrumentale de analiză”. 

   
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

04.01.1988-
18.11.1989 
 

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, 
cercetător ştiinţific inferior 

Activităţi de cercetare ştiinţifică.  
 
Susținerea tezei de doctor în ştiinţe chimice: 
Povar I. Cercetarea unui echilibru chimic 
complex termodinamic incluzând faze solide în 
condiții diferite de standard. Rezumat al tezei 
de candidat în științe chimice, 1989, 
Sverdlovsk, Rusia, 20 p. [In rusa] 

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

03.01.1985-
04.01.1988 
 

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, 
inginer 

Activităţi de cercetare ştiinţifică. Publicaţii în 
reviste internaționale: 
1. Fishtik I., Povar I., Vataman I. 
Thermodynamic Basis for Apparent Solubility 

http://www.researchgate.net/publication/280066230_Voltammetry_of_low_concentration_of_ruthenium_%28IV%29
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Product. Russian Journal of General 
Chemistry. 1986, 56, 739-748. ISSN (print): 
0044-460X. (IF 0.724) [In Russian] 
2. Fishtik I., Povar I. Side reactions in calculating 
the thermodynamic functions for the process of 
formation - dissolution of salt precipitates. 
Russian Journal of General Chemistry. 1987, 
57 (1), 25 – 30. ISSN (print): 1070-3632. [Engl. 
Transl.] 
3. Fishtik I., Povar I., Spataru T., Vataman I. 
Degree of Nuclearity in Complex Formation 
Reactions in Solutions. Russian Journal of 
Inorganic Chemistry. 1987, 33 (6), 739- 748. 
ISSN (print): 0036-0236. [English translation] 
4. Fishtik I., Povar I., Vataman I. 
Thermodynamics of Complex Equilibria in Salt 
Deposit-Aqueous Solution Systems. Estimation 
of Polynuclear Species Formation. Russian 
Journal of General Chemistry. 1987, 57, 736-
742. ISSN (print): 0044-460X. (IF 0.724) [In 
Russian] 

 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

01.11.1983 
03.01.1985 
 

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, 
laborant superior 

Activităţi de cercetare ştiinţifică. Publicaţii în 
reviste internaționale: 
1. Batyr D., Isak V., Kirienko A., Povar I. 
Peroxidative property of complexes Mn(II) with 
diethilentriamines in responses of organic dyes 
oxidation. Kinetic regularities. Russian 
Journal of Coordination Chemistry. 1985, 
11, 216-218. ISSN: 0132-344X. (IF 0.784) [In 
Russian] 
2. Batyr D., Isak V., Kirienko A., Povar I. 
Peroxidative property of complexes Mn(II) with 
diethilentriamines in responses of organic dyes 
oxidation. Influence of the borate buffer. 
Russian Journal of Coordination Chemistry. 
1985, 11, 628-630. ISSN: 0132-344X (IF 
0.784) [In Russian] 

 
 

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  
  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Bune abilitați de time management deprinse in urma pozițiilor de 
manager pentru un şir proiecte enumerate mai sus la nivel național şi 
internaţional. 

Da  

Gândire analitica dezvoltata in urma experienței de cercetare ştiinţifică 
la Institutul de Chimie şi predare la Universitatea de Stat din Chişinău, 
Universitatea Liberă Internaţională şi Universitatea de Stat „Dimitrie 
Cantemir” în Republica Moldova, Universitatea Politehnica din 
Bucureşti în România şi University of Western Ontario în Canada, fiind 
autor şi coautor a 350 publicaţii ştiinţifice. 

Da  

Gândire creativa – abilitate dobândită în urma cercetării ştiinţifice pe 
parcursul multor ani în diferite instituţii de cercetare, fiind autor şi 
coautor a 350 publicaţii ştiinţifice. 

Da  

Capacitate de multitasking – abilitate dobândita in urma experienței 
mele ca cercetător ştiinţific, şef de laborator şi director de proiecte 

Da  
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fiind nevoit sa implementez strategiile de comunicare şi implementare  
ale diferitor echipe naţionale şi internaţionale care activau in domenii 
diferite (medicină, agricultură, industrie, educaţie etc.) 

Bune abilitați de planificare deprinse in urma experienței mele ca 
ştiinţific, şef de laborator şi director de proiecte naţionale şi 
internaţionale. 

Da  

Organizare – abilitate deprinsa in urma experienței mele ca profesor 
universitar, şef de laborator şi director de proiecte naţionale şi 
internaţionale. 

Da  

Administrarea bugetara – abilitate deprinsa in urma experienței mele 
ca şef de laborator şi director de proiecte naţionale şi internaţionale. 

Da  

Bune abilitați de public speaking – abilitate deprinsa in urma 
experienței mele ca şef de laborator, profesor universitar, director de 
proiecte şi formator la Centrul Educaţional (CE) Pro Didactica. 

Da  

Spirit de echipa – ca şef de laborator şi manager de proiecte naţionale 
şi internaţionale, pe lângă sarcinile de coordonare a membrilor 
laboratorului şi echipelor naţionale şi internaţionale în cadrul 
consorțiilor, permanent m-am implicat direct in implementarea 
strategiilor şi activităţilor aferente alături de colegii mei de echipa. 

Da  

Adaptabilitate sociala – abilitate dobândita in urma experienței 
internaționale datorita activităţii în cadrul Universității Politehnica din 
Bucureşti, University of Western Ontario din Canada şi Institutului 
Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia 

Da  

Abilitate de a oferi feedback eficient dezvoltata in urma experienței ca 
şef de laborator, manager de proiecte naţionale şi internaţionale şi 
formator la CE Pro Didactica. 

Da  

Abilitate de mediere a conflictelor dobândita in urma experienței mele 
ca şef de laborator, manager de proiecte naţionale şi internaţionale şi 
formator la CE Pro Didactica.   

Da  

  
  
V. Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt mediu 

Proactivitatea - ca şef de laborator, profesor universitar şi directorul 
multor proiecte naţionale ţi internaţionale, încurajez inițiativa și 
proactivitatea în echipă şi motivezi echipa pentru a genera rezultate 
rapide și eficiente. 

Da  

 Adaptabilitate si flexibilitate – în cadrul de scriere a multor propuneri 
de proiecte, în special internaţionale, în cadrul unor consorţii de peste 
20 ţări, sunt capabil să fiu flexibil şi eficient, în special la planificarea 
diverselor activităţi şi a bugetului echipei din Republica Moldova 

Da  

 Responsabilitate – sunt responsabil de echipa laboratorului care îl 
conduc şi echipele din cadrul proiectelor internaţionale 

Da  

Capacitate de a lucra eficient sub presiune – abilitate dezvoltata in 
urma experienței de director şi executor al unui număr mare de proiecte 
naţionale şi internaţionale, unde respectarea deadline-urilor este 
extrem de importantă 

Da  

Motivaţie – în cadrul cercetării științifice, în special interdisciplinare, m-
am confruntat şi mă confrunt cu situații in care este necesar sa fiu 
autodidact şi să însușesc de sine stătător multe cunoştinţe noi 

Da  

   
   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 
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cunoştinţe  
de bază 

bine foarte  
bine 

 Limba română   Maternă. Tata, pedagog, 
s-a născut pe fostul 
teritoriu al României. Am 
studiat la școala şi 
universitate cu predare în 
limba română 

 Limba engleză   Cetățean al Canadei, am 
lucrat 8 ani de zile la 
University of Western 
Ontario în calitate de 
associate researcher 
(cercetător asociat) 

 Limba rusă   Mama născută în 
Rostov-pe-Don, Rusia. 
Fiind medic în localitate 
rurală, a însuşit limba 
româna 

 Limba franceză Între suficient şi bine, pot 
citi fluent şi înţelege la 
80% orice text de orice 
natură, pot comunica pe 
anumite tematici, 
pregătindu-mă apriori 

 Limba franceză e a doua 
limba de stat in Canada, 
am învățat la şcoală şi 
am studiat suplimentar 
de sine stătător 

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 

 Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)  Nivel de utilizator experimentat 

 Wolfram Mathematica Nivel de utilizator experimentat 

QBasic (program de soluţionare a unui sistem de ecuaţii 
neliniare) 

Nivel de utilizator experimentat 

Origin & OriginPro Nivel de utilizator experimentat 

   
   

VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

 Nu am  

  

  

  

   
  

IX. Recomandări 
  

Nr. Nume, 
prenume 

Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 

1. Lupaşcu 
Tudor 

Institutul de Chimie, Directorul 
Centrului "Chimie Ecologică și 
Protecție a Mediului Ambiant" 
Academician, profesor 
universitar 

069288865, lupascut@gmail.com 

2. Goraş-
Postică 
Viorica 

Universitatea de Stat din 
Moldova; Vice-preşedinte şi co-

069366848 
vpostica@prodidactica.md 
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fondator al CE Pro Didactica, 
profesor universitar 

3. Iovu Vasile Orchestra de muzică populară 
„Folclor” a Filarmonicii Naţionale 
„S. Lunchevici”, Artist al 
Poporului, profesor universitar 

069133397 
vasileiovu8@gmail.com 

4.  Ubaldini 
Stefano 

Instituto di Geologia. Ambiente e 
Geoingeneria. (IGAG), 
Montelibretti, Roma, Italia 
(Institutul de Geologie a Mediului 
și Geoinginerie al Consiliului 
Național de Cercetări din Italia, 
Roma, Italia), șef al 
Laboratoarelor de 
Hidrometalurgie și Electrochimie 

+390690672748 
https://www.researchgate.net/profile/Stefano_Ubaldini 
stefano.ubaldini@igag.cnr.it 

   
X. Informaţii suplimentare 
 
X.1. Calitate de membru: 
• 2010 –  prezent: Membru al Consiliului Științific al Institutului de Chimie; 
• 2012 - prezent: Membru al Seminarului Științific pentru specialitatea „Chimie Analitică”, Facultatea de Chimie, 

Universitatea de Stat din Moldova; 
• 2015 – prezent: Expert independent al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica 

Moldova; 
• 2016 – prezent: Membru al Consiliului Științific și expert al Agenţiei Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație 

și Cercetare; 
• 2010 – prezent: Profesor titular, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău, Republica Moldova 
• 2013 - prezent: Membru al comitetului de redacție al Revistei de Chimie din Moldova, listat de Consiliul Național 

pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova, http://www.cjm.asm.md/editorial_board; 
• 2000 - prezent: Membru al comitetului de redacție al revistei de teorie și practică educațională Didactica Pro, 

listată de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii 
Moldova, http://www.prodidactica.md/revista/index.htm. 
 
X.2. Activitatea didactică:  
 
Curs de master pe termen de iarnă  „Echilibre chimice complexe în sisteme multicomponente” (specialitatea 

„Chimie de mediu”, anul II), Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. 
 
Curs de master pe termenul de vară „Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice ”(specialitatea „Chimie 

de mediu”, anul II), Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. 
 
X.3. Aprecierea internaţională: 
 

Membru al Comitetului de Program al şedinţei “3rd Meeting of the International Initiative Committee of the International 
Centre for Advanced Studies Daniube on-Sea River Delta Systems (DANUBIUS-RI)”. Activitatea principală - 
participarea la elaborarea „Proiectului inițial de ofertă pentru DANUBIUS-RI" şi "White Book Version 8.0". 
 
2015  Membru al Comitetului Științific al celui de-al cincilea simpozion regional privind electrochimia - Europa de Sud-
Est (RSE-SEE) în Pravets, Bulgaria, 7-11 iunie 2015, susținută de electrochimie societăți din regiune reprezentate de 
17 țări.   

 
2013 - prezent: Membru al Consiliului Științific al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (JINR, IUCN), organizație 
internațională de cercetare științifică. 
 
2018 – prezent: Membru al Colegiului de redacţie a revistei internaţionale Pharmaceutical Review 
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/about/editorialTeam   

 
 
X.4. Reviewer de reviste științifice: 
 
Journal of Soils and Sediments;  

https://www.researchgate.net/profile/Stefano_Ubaldini
http://www.cjm.asm.md/editorial_board
http://www.prodidactica.md/revista/index.htm
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/about/editorialTeam
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CLEAN - Soil, Air, Water;  
Journal of Hazardous Materials;  
Chemistry Journal of Moldova;  
Didactica Pro 
 

         X.5. Colaborare ştiinţifică curentă 

 

Naţională: 
 
 Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova http://www.asm.md/ 
 Universitatea de Stat din Moldova http://usm.md/ 
 Universitatea Tehnică a Moldovei http://utm.md/ 
 Universitatea de Stat din Tiraspol http://ust.md/ 
 Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir" http://edu.asm.md/md 
 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Urologie şi Nefrologie Chirurgicală. 
https://urologienefrologie.usmf.md/ro 
 SRL „Ecosorbent”, Moldova 
 SA „Apă-Canal” https://acc.md/ 
 Staţia de Epurare a Apelor Uzate din Chişinău https://acc.md/ 
 
Internaţională: 
 
 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă 
 Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) 
 KNEIA, SME, Spania 
 Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria – CNR, Italia 
Université de Perpignan / UPVD · Centre of Education and Research on Mediterranean Environments, Franţa 
Universitatea “Politehnica”, Bucureşti, România 
 O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kiev, Ucraina 
 Universidad de Alicante, Spania 
 Kavetsky Instytut Eksperymental'nykh Problem Onkologii ta Radiobiologii, Ucraina 
 Naukovo-virobtitche pidpriemstvo „Technologika”, Ucraina 
 Nazarbayev University, Kazahstan 
 Institute of Combustion Problems, Kazahstan 
 
         

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul 
autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 

   
 

Data completării formularului 

   
Semnătura 

 

 

http://www.asm.md/
http://usm.md/
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 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Igor Povar 

 

1A Sprancenoaia Apt. 201, MD 2028 Chisinau (Republica Moldova) 

(+373) 69669936    (+373) 22739736    

ipovar@yahoo.ca 

POZIŢIA Secretar general de stat, Ministerul Educa iei, Culturii i Cercetăriiț ș

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

10/03/2009–Prezent Şef de laborator "Metode Fizico-chimice de Cercetare şi Analiză"
Institutul de Chimie, Chişinău (Republica Moldova) 

01/01/2010–Prezent Profesor universitar, Catedra de Fizică şi Chimie
Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir", Chişinău (Republica Moldova) 

01/02/2003–31/01/2009 Research Associate (Cercetător asociat)
University of Western Ontario, London (Canada) 

01/02/2002–01/02/2003 Postdoctoral Fellow (Cercetător postoctoral)
University of Western Ontario, London (Canada) 

01/09/2000–01/09/2001 Profesor la Catedra Chimie Organică şi Chimie Fizică
Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău (Republica Moldova) 

01/09/1998–01/09/2000 Conferenţiar universitar
Institutul de Ştiinţe Reale, Chişinău (Republica Moldova) 

01/09/1998–01/09/2000 Formator (prin cumul)
Centrul Educaţional Pro Didactica, Chişinău (Republica Moldova) 

21/10/1995–01/09/1998 Lector superior (prin transfer)
Institutul de Ştiinţe Reale, Chişinău (Republica Moldova) 

01/10/1993–20/10/1995 Lector superior (prin transfer)
Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău (Republica Moldova) 

18/11/1989–01/10/1993 Cercetător ştiinţific
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Chişinău (Republica Moldova) 

01/09/1991–01/03/1992 Conferenţiar universitar (Program de schimb între Universitatea «Politehnica» din 
Bucure ti i Institutul de Chimie al Academiei de tiin e a Moldovei)ș ș Ș ț
Universitatea "Politehnica", Bucureşti (România) 
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04/01/1988–18/11/1989 Cercetător ştiinţific inferior
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Chişinău (Republica Moldova) 

03/01/1985–04/01/1988 Inginer
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Chişinău (Republica Moldova) 

01/11/1983–03/01/1985 Laborant superior
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, Chişinău (Republica Moldova) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

17/12/1998 Doctor habilitat în ştiinţe chimice, Diploma DH nr. 00204
Universitatea de Stat din Chi inău, facultatea de chimie, Chişinău (Republica Moldova) ș

13/09/1989 Candidat în ştiinţe chimice, Diploma XM nr. 020895
Institutul de Chimie al Sec iei din Ural al Academiei de Ştiinţe din U.R.S.S., Yekaterinburg ț
(Rusia) 

01/09/1978–30/05/1983 Chimist, învăţător, diploma ЖВ nr.902109
Universitatea de Stat din Chi inău, facultatea de chimie, Chişinău (Republica Moldova) ș

Physical Chemistry

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

Cetăţean al Canadei, 7 ani de cercetare ştiinţifică la University of Western Canada 

rusă C2 C2 C2 C2 C2

Mama mea a fost rusoaică 

franceză B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Bune abilita i de time managementț  deprinse in urma pozi iilor de manager pentru un şir proiecte ț
enumerate mai sus la nivel na ional şi internaţional.ț

Gândire analitica dezvoltata in urma experien ei de cercetare ştiinţifică la Institutul de Chimie şi ț
predare la Universitatea de Stat din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională şi Universitatea de 
Stat „Dimitrie Cantemir” în Republica Moldova, Universitatea Politehnica din Bucureşti în România şi 
University of Western Ontario în Canada, fiind autor şi coautor a 350 publicaţii ştiinţifice.

Gândire creativa – abilitate dobândită în urma cercetării ştiinţifice pe parcursul multor ani în diferite 
instituţii de cercetare, fiind autor şi coautor a 350 publicaţii ştiinţifice.

Capacitate de multitasking – abilitate dobândita in urma experien ei mele ca cercetător ştiinţific, şef de ț
laborator şi director de proiecte fiind nevoit sa implementez strategiile de comunicare şi implementare
 ale diferitor echipe naţionale şi internaţionale care activau in domenii diferite (medicină, agricultură, 
industrie, educaţie etc.)

Bune abilita i de planificareț  deprinse in urma experien ei mele ca ştiinţific, şef de laborator şi director ț
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de proiecte naţionale şi internaţionale.

Organizare – abilitate deprinsa in urma experien ei mele ca profesor universitar, şef de laborator şi ț
director de proiecte naţionale şi internaţionale.

Administrarea bugetara – abilitate deprinsa in urma experien ei mele ca şef de laborator şi director de ț
proiecte naţionale şi internaţionale.

Bune abilita i de public speaking ț – abilitate deprinsa in urma experien ei mele ca şef de laborator, ț
profesor universitar, director de proiecte şi formator la Centrul Educaţional (CE) Pro Didactica.

Spirit de echipa – ca şef de laborator şi manager de proiecte naţionale şi internaţionale, pe lângă 
sarcinile de coordonare a membrilor laboratorului şi echipelor naţionale şi internaţionale în cadrul 
consor iilor, permanent m-am implicat direct in implementarea strategiilor şi activităţilor aferente alături ț
de colegii mei de echipa.

Adaptabilitate sociala – abilitate dobândita in urma experien ei interna ionale datorita activităţii în ț ț
cadrul Universită ii Politehnica din Bucureşti, University of Western Ontario din Canada şi Institutului ț
Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia

Abilitate de a oferi feedback eficient dezvoltata in urma experien ei ca şef de laborator, manager de ț
proiecte naţionale şi internaţionale şi formator la CE Pro Didactica.

Abilitate de mediere a conflictelor dobândita in urma experien ei mele ca şef de laborator, manager deț
proiecte naţionale şi internaţionale şi formator la CE Pro Didactica.  
 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar Utilizator elementar
Utilizator

independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

 Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) - Nivel de utilizator experimentat
 Wolfram Mathematica - Nivel de utilizator experimentat
QBasic (program de soluţionare a unui sistem de ecuaţii neliniare) - Nivel de utilizator experimentat
Origin & OriginPro -  Nivel de utilizator experimentat
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Distincţii 1995 Laureat al Premiului de Stat pentru tineret „Boris Glavan” în domeniul ştiinţei şi tehnicii;

2014 Diploma de Recunoştinţă pentru merite deosebite în activitatea tiin ifico-didactică îndelungatăș ț

2015 Premiul Special al Academiei de tiin e a MoldoveiȘ ț

2019 Certificat de executare satisfăcătoare a expertizei independente privind 3 propuneri de proiect în
cadrul  Apelului „Black Sea ERA.NET Pilot Joint Call.

Afilieri 2013 - prezent: Membru al Consiliului tiin ific al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (JINR, Ș ț
IUCN), organiza ie interna ională de cercetare tiin ifică.ț ț ș ț

2015  Membru al Comitetului tiin ific al celui de-al cincilea simpozion regional privind electrochimia - Ș ț
Europa de Sud-Est (RSE-SEE) în Pravets, Bulgaria, 7-11 iunie 2015, sus inută de electrochimie ț
societă i din regiune reprezentate de 17 ări. ț ț  

2015 – prezent: Expert independent al Agen iei Na ionale pentru Cercetare i Dezvoltare din ț ț ș
Republica Moldova;

2016 – prezent: Membru al Consiliului tiin ific i expert al Agenţiei Naţională de Asigurare a Calităţii Ș ț ș
în Educa ie i Cercetare;ț ș

2011 - prezent: Membru al Consiliului tiin ific al Institutului de Chimie;Ș ț

2012 - prezent: Membru al Seminarului tiin ific pentru specialitatea „Chimie Analitică”, Facultatea de Ș ț
Chimie, Universitatea de Stat din Moldova;;
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2013 - prezent: Membru al comitetului de redac ie al Revistei de Chimie din Moldova, listat de ț
Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare a Republicii Moldova, ț ș
http://www.cjm.asm.md/editorial_board;

2000 - prezent: Membru al comitetului de redac ie al revistei de teorie i practică educa ională ț ș ț
Didactica Pro, listată de Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare a Republiciiț ș
Moldova, http://www.prodidactica.md/revista/index.htm

2018 – prezent: Membru al Colegiului de redacţie a revistei internaţionale Pharmaceutical Review 
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/about/editorialTeam  

Membru al Comitetului de Program al şedinţei “3rd Meeting of the International Initiative Committee of 
the International Centre for Advanced Studies Daniube on-Sea River Delta Systems (DANUBIUS-
RI)”. Activitatea principală - participarea la elaborarea „Proiectului ini ial de ofertă pentru DANUBIUS-ț
RI" şi "White Book Version 8.0".

Publicaţii Autor şi coautor a 360 publicaţii ştiinţifice, inclusiv:

1.  Povar I., Spinu O., Zinicovscaia I., Pintilie B., Ubaldini S. Revised Pourbaix
diagrams for the vanadium – water system. Journal of Electrochemical Science and Engineering.
2019, 9 (2), 75-84. ISSN 1847-9286. http://dx.doi.org/10.5599/jese.620.

2. Povar I., Zinicovscaia I., Spinu O., Pintilie B. Thermodynamic Stability Areas of
Polyvanadates of Alkaline Earth Metals. J. Chem. 2019, Article ID 7091781, 6 pages.
ISSN: 2090-9071 (Online). https://doi.org/10.1155/2019/7091781.

3. Povar I., Ubaldini S., Spinu O., Lupascu T. Thermodynamic analysis of the copper (I)
homogeneous and heterogeneous speciation in ammonium thiosulfate leaching systems.
Can. J. Chem. 2019. ISSN 0008-4042 (print) https://doi.org/10.1139/cjc-2018-
0446

4. Moldovan Z., Marincas O. Povar I. et al. Environmental Exposure of Anthropogenic Micropollutants
in the Prut River at the Romanian-Moldavian Border: A Snapshot in the Lower Danube River Basin. 
Environmental Science and Pollution Research. 2018, 25, 31040-31050. ISSN: 0944-1344. 
https://doi.org/10.1007/s11356-018-3025-8  

5. Zinicovscaia I., Cepoi L., Povar I., et al. Metal uptake from complex industrial effluent by 
cyanobacteria Arthrospira Platensis. Water, Air, & Soil Pollution, 2018, 229(7), 220.

6. Povar I., Spinu O., Pintilie B. Expressions for enthalpies of concurrently polynuclear
complex formation reactions in two-phase aqueous systems. J. Sol. Chem. 2018,
47(11), 1725-1739. ISSN: 0095-9782.

7. P. Spataru, I. Povar, T. Lupascu, A. Alder, E. Mosanu.  Study of nitrogen forms in the seasonal 
dynamics and kinetics of nitrification and de-nitrification in waters of the rivers Prut and Nistru. 
Environmental Engineering and Management Journal, 17(7) (2018) 2812-2820 
http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/; http://www.eemj.eu

8. P. Spataru, F. Fernandez, J. W. Sista, T. Spataru, O. Spinu, I. Povar. Influence of the interaction of 
calcium carbonate particles with surfactants on the degree of water pollution in small rivers. Ecol. 
Process., 6 (2017), 18-25

9. V. Turov, T. Lupascu, T. Krupska, I. Povar, L. Suvorova. Influence of Nanosilica on Water-phase 
Transitions in Hygroscopic Systems. Chem. Lett. 46.4 (2017): 481-484.

10. O. Spinu, I. Povar. Distribution of Aluminium Soluble and Insoluble Species in the System 
“Basaluminite-Soil Solution”. Rev. Chim., 67(2) (2016), 250-254.

11. I. Povar, O. Spinu. Ruthenium redox equilibria 1. Thermodynamic stability of Ru (III) and Ru (IV) 
hydroxides. J. Electrochem. Sci. Eng. (JESE), 6 (2016), 123-134

12. I. Povar, O. Spinu. Ruthenium redox equilibria 2. Thermodynamic analysis of disproportionation 
and comproportionation conditions. J. Electrochem. Sci. Eng. (JESE), 6 (2016), 135-144

13. I. Povar, O. Spinu. Ruthenium redox equilibria 3. Pourbaix diagrams for the systems Ru-H2O and 
Ru-Cl-H2O. J. Electrochem. Sci. Eng. (JESE), 6 (2016), 145-153.

14. O. Spinu, I. Povar. Distribution of Aluminium Soluble and Insoluble Species in the System 
“Basaluminite-Soil Solution”. Rev. Roum. Chim., 6 (2016), 250-254

15. I. Povar, O. Spinu. Application of the buffer theory for evaluating attenuation and natural 
remediation of ionic pollutants in aquatic ecosystems. Ecol. Process., 4 (2015), 1-10

16.  O. Zagurskaya-Sharaevskaya, I. Povar. Determination of Cu (II) ions using sodium salt of 4-
phenylsemicarbazone 1, 2-naphthoquinone-4-sulfonic acid in natural and industrial environments. 
Ecol. Process., 4 (2015), 1-5

16/8/19  © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 6

https://doi.org/10.1007/s11356-018-3025-8


 Curriculum vitae  Igor Povar

17.  V. Turov, T. Lupascu, T. Krupska, I. Povar. Nanosilica A-300 influence on water structures formed 
on the bioactive agent Enoxil. Can. J. Chem., 94 (2015), 88-94

18.  I. Povar, O. Spinu. Correlation between global thermodynamic functions and experimental data in
multicomponent heterogeneous systems. Can. J. Chem., 94 (2015), 1-7

19.  O. Spinu, I. Povar. Buffer capacity in heterogeneous multicomponent systems (review). Chem. J. 
Mold., 10 (2015), 8-25

20.  I. Povar, O. Spinu. Acid-Base Buffer Properties of Heterogeneous Multicomponent Extraction 
Systems. Solvent Extr. Ion. Exc., 33 (2015), 196-209

21.  J. Guthrie, Y. Wu, A.  Bannister, S. Peiris, I. Povar et al. Rate constants for formation of bisulfite 
addition compounds: an examination in terms of No Barrier Theory. Can. J. Chem., 93 (2015), 227-
233

22.  I. Povar, O. Spinu. The role of hydroxy aluminium sulphate minerals in controlling Al3+ 
concentration and speciation in acidic soils.  Cent. Eur. J. Chem., 12 (2014), 877 – 885

Monografii

1. Povar I.; Spînu O.  Termodinamica echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene 
multicomponente. Chişinău, Tipografia Academiei de Ştiinţe din Moldova”, 2014,  452 p. ISBN 978-
9975-62-382-7
2. Повар И., Лупашку Т., Лях Т., Андриеш С., Филипчук В. Природные и антропогенные 
факторы воздействия на качество почв и водных ресурсов Республики Молдова. Chi inău: ș
Tipografia AŞM, 2014, 268 p. ISBN 978-9975-62-383-4.

Manuale

1. Povar I., Duca Gh. Ghid pentru pregătire practică la chimie coloidală. Tipografia Universită ii de Statț
din Moldova, Chi inău, 1999, 210 p.ș

2. Povar I. Chimie fizică i coloidală: Programul, instruc iunile metodice i sarcinile de control pentru ș ț ș
studen ii facultă ilor tehnologice, geologice, biologice i ecologice. Tipografia Universită ii de Stat din ț ț ș ț
Moldova, Chi inău, 1999, 173 p. ș  

Ghiduri practice pentru specialişti în domeniu, de nivel naţional:

1. Ghidul de buni practici agricole. Îngră ămintele utilizate până în prezent în România, Armenia, ș
Moldova i Turcia, i impactul lor asupra Bazinului Mării Negre (Solul, apele subterane i Marea ș ș ș
Neagră). Aspecte i exemple de bune practici ecologice în agricultură. Sesiunea III de training. Autorii ș
echipei Moldova: academician Andrie  S., m. c. Lupa cu T., dr. hab. ș ș Povar I., dr. Leah T. i dr. ș
Filipciuc V. 26-29 Martie, 2014, Chi inău, 67 p.ș  

2. Ghidul de buni practici agricole. Îngră ămintele utilizate până în prezent în România, Armenia, ș
Moldova i Turcia, i impactul lor asupra Bazinului Mării Negre (Solul, apele subterane i Marea ș ș ș
Neagră). Aspecte i exemple de bune practici ecologice în agricultură. Sesiunea IV de training. Autorii ș
echipei Moldova: academician Andrie  S., m. c. Lupa cu T., dr. hab. ș ș Povar I., dr. Leah T. i dr. ș
Filipciuc V. 22-25 iunie, 2014, Anenii Noi, 89 p.

Brevete de invenţii

1. Turov V. V., Krupskaya T. V., Lupascu T., Povar I. Methods of regulating the effect of water on 
phase transitions in hygroscopic systems (Metode de reglare a efectului apei asupra tranzi iilor de ț
fază în sistemele higroscopice). Ukrainian patent, nr. 127465 din 10.08.2018.
2. Turov V., Lupascu T., Bogatyrev V., Krupska T., Galaburda M., Lupascu L., Povar I., Kokosha N. 
Polymeric material with antimicrobial properties (Material polimeric cu proprietă i anti-microbiene). ț
Hotărârea pozitivă nr. 9110 din 02.10.2018.
 

Proiecte Lider moldovenesc în 6 proiecte interna ionale: ț

1. Bilateral projects between National Research Council of Italy and Ministry of Education, Culture
and Research of Republic of Moldova: “Thermodynamic optimization of innovative processes
developed to valorize industrial wastes containing valuable metals”. 2018-2019 years.

2. Canada Fund for Local Initiatives (CFLI): „Technology of PROcessing the organic part of Sludge
from wastewater treatment plants in an ECological product for Agriculture. 2017-2018.

3. Bilateral projects between Academy of Sciences of Moldova and State Agency for Science,
Innovation and Informatization of Ukraine "Multicomponent nanocomposites for stimulation growth of 
crops (Nano-Stim)". 2017-2018.

4. Project within the Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007-2013”, MIS-ETC 2641, 
“Sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and 
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ecological exploitation of the agricultural and environment protection– ECOAGRI” with the 
participation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, the Institute of 
Pedology, Agrochemistry and Soil protection “N. Dimo” and partners from three countries of the Black 
Sea Basin: Romania-project leader, Turkey and Armenia.

5. STCU11.820.06.11. STCU A/5398: „Development and use of the optimized compositions of biofuel 
mixtures based on physicochemical modelling” (April 1 2012-30 March 2013). The overall goal of the 
project was the development of physicochemical models which took into account the chemical 
composition of the mixture components and their stability against the combustion processes, as well 
as the practical use of the obtained results on the basis of the developed model.

6. SCOPES IZ73Z0_128036, 2010-2012: Joint Research Projects, Xenobiotic Input to the Prut River 
(XENOPRUT). Participants: EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, 
Dubendorf, Switzerland), INCDTIM (National Institute of Research and Development for Isotopic and 
Molecular Technology , Cluj-Napoca, Romania) and Institute of Chemistry of the Academy of 
Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova. 

Executant al Proiectului bilateral între Academia de tiin e a Moldovei i Agen ia de Stat pentruȘ ț ș ț
tiin ă, Inovarea i informarea UcraineiȘ ț ș  "Nanocompozite multicomponent pentru cre terea ș

stimulării culturi (Nano-Stim) ". 2017-2018.

Executant al Proiectului FP7: PIRSES-GA-2013-612484: NANOBIOMAT, 2014-2017.

Executant al Proiectului H2020 project: H2020-MSCA-RISE-2016, GA ID: 734641:  Nanoporous 
and Nanostructured Materials for Medical Applications, 2017-2020. 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/207057/factsheet/en

Lider moldovenesc în 3 proiecte na ionale:ț

1. Proiect institu ional aplicativ: Controlul stabilită ii i calită ii sistemelor ecologice pe termen scurt i ț ț ș ț ș
lung în Republica Moldova, 2015-2019.

2. Proiectul fundamental institu ional 11.817.08.21F: Studiul proceselor chimice i fizico-chimice în ț ș
sisteme eterogene multicomponent pentru elucidarea fenomenelor de suprafa ă în corpuri acvatice, ț
2011-2014. 

3. Proiect na ional pentru achizi ionarea de echipamente tiin ifice "Analiza voltamperică i ț ț ș ț ș
poten iometrică a compu ilor nocivi din obiecte de mediu i produse agro-alimentare” Director de ț ș ș
proiect: dr. Hab. Igor Povar. Perioada: 2011. Volumul finan ării: 350 mii lei.ț

Cursuri Curs de master pe termen de iarnă  „Echilibre chimice complexe în sisteme multicomponente” 
(specialitatea „Chimie de mediu”, anul II), Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.

Curs de master pe termenul de vară „Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice 
”(specialitatea „Chimie de mediu”, anul II), Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.
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