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Concursul Național de Chimie „Costin D. Nenițescu”' – 28 noiembrie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea Societății de Chimie din România în rândul studenților de la Facultatea de Chimie 

Aplicată și Știința Materialelor (22 octombrie 2020), urmată, în perioada 23-28 octombrie 2020, de 

o campanie de recrutare în Secția Tinerilor Chimiști Filiala B2. 

În urma numeroaselor întrebări de natură științifică primite din spațiul public, pe parcursul anului 

2020, pe site-ul https://stc-cumseface.blogspot.com/p/intraba-chimistii.html s-a desfășurat 

proiectul “Întreabă chimiștii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIALA BUCUREŞTI 2 

https://stc-cumseface.blogspot.com/p/intraba-chimistii.html
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“Bucharest Science Festival” (septembrie 2020) și „Noaptea cercetătorilor”, în scopul 

promovării chimiei și implicit a Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din UPB. 

În perioada 17-18 septembrie 2020, Societatea de Inginerie Chimică în colaborare cu SChR – 

Filiala Bucureşti 2 a organizat evenimentul SICHEM 2020 International Chemical Engineering 

and Materials Symposium. Conferinţa organizată online a fost dedicată împlinirii a 25 de ani de 

existenţă a SICR. Cu această ocazie deosebită, au fost oferite diplome de excelenţă pentru 

recunoaşterea activităţii academice şi de cercetare a unor personalităţi remarcabile din domeniul 

Ingineriei Chimice. 

  

Conferinţa a reunit 200 de participanţi: distinşi chimişti, renumiţi oameni de ştiinţă şi reprezentanţi 

ai industriei chimice şi petrochimice din România, precum şi invitaţi din Franţa, Statele Unite ale 

Americii, Italia, Rusia, Turcia, fiind organizată în 4 secţiuni: Chemical and Biochemical 

Engineering, Applied Chemistry, Biomaterials, Green chemistry. În cadrul secţiunilor au fost 

prezentate 10 lucrări plenare, 4 lucrări keynote, 40 de lucrări orale şi 50 postere. 

În perioada martie 2018 – octombrie 2019, SChR cu sprijinul Filialei Bucureşti 2 a susținut o serie 

de activități dedicate sărbătoririi a 100 de ani de existenţă („Centenar SChR”). Aniversarea a 100 

de ani de la fondarea SChR ne-a oferit prilejul de a privi retrospectiv dezvoltarea acestei societăţi 

şi rolul ei în promovarea chimiei în România.  

Organizarea unei festivități la nivel național pentru marcarea evenimentului aniversar 

“Centenarul Societății de Chimie din România” 

Pe 24 ianuarie 2019, s-au împlinit 100 de ani de la fondarea Societății Române de Chimie de către 

un grup de chimiști. În data de 14 iunie 2019, în Sala Senatului a Universității “Politehnica” din 

București, a avut loc ședința festivă, dedicată aniversării Centenarului Societății de Chimie din 

România. La ședință au participat, alături de conducere și președinți ai filialelor, membri ai 
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Societății de Chimie din România, care s-au remarcat prin merite deosebite, cu această ocazie 

fiindu-le înmânate diplome de onoare și medalii. 

Conducerea societății a acordat importante distincții profesorilor și cercetătorilor cu rezultate 

remarcabile în domeniul chimiei și care au promovat studiul acestei științe, numeroase diplome de 

onoare, diplome speciale și medalii pentru contribuția la activitățile de promovare a chimiei. 

  
 

  
Cu această ocazie deosebită, s-a luat decizia instituirii și decernării unei noi medalii aniversare 

denumită „Medalia Centenar SChR”, o medalie concepută special pentru această aniversare a 100 

de ani de la înființarea Societății de Chimie din România. 

 

 

 

 

 

 

Organizarea Adunării Generale a EuChemS, în octombrie 2019, la București 

SChR este membră a European Chemical Society EuChemS, noua Societate de Chimie Europeană, 

care și-a schimbat denumirea din Asociația Europeană pentru Științe Chimice și Moleculare 

(EuCheMS); din anul 2004, aceasta a preluat rolul și responsabilitățile fostei Federații a 

Societăților chimice europene (FECS). 
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Adunarea Generală EuChemS 2019 a avut loc la Universitatea Politehnica din București, în 

clădirea Bibliotecii. Cu acest prilej, pe lângă întâlnirea periodică a Biroului Executiv, a avut loc și 

ședința diviziilor științifice din EuChemS, în perioada 2 - 5 octombrie 2019. 

Membrii prezenți la Adunarea Generală EuChemS au fost încântați să o întâmpine pe Bonnie 

Charpentier, președintele American Chemical Society (ACS) la sesiunea deschisă din data de 4 

octombrie. Beneficiind de această ocazie, a fost dusă la îndeplinire decizia Consiliului de 

Conducere al SChR de a oferi Medalia Centenar a Societății de Chimie din România 

reprezentanților societăților membre EuChemS. 

 

Desfășurarea în anul 2019 a unei activități editoriale care să aducă în atenția publicului o parte 

din reprezentanții de valoare din trecutul chimiei românești 

Cu ocazia sărbătoririi Centenarului SChR, s-au editat 3 volume omagiale (In memoriam), dedicate 

înaintașilor chimiei românești, remarcabili cercetători și profesori care și-au dedicat întreaga viaţă 

și activitate slujirii acestei discipline, precum şi un album aniversar în care sunt prezentate pe scurt 

cele mai importante activităţi ale societăţii în decurs de 100 de ani: 

Fondatori ai unor școli de chimie din România, editor Eleonora-Mihaela Ungureanu, 72 pagini, 

ISBN 978-606-515-860-3, Editura Politehnica Press, 2019 

Personalități ale chimiei românești din învățământ și cercetare, editori: Iulia Gabriela David, 

Ioana Maior, Cristina Todașcă, Mihaela-Eleonora Ungureanu, 184 pagini, ISBN 978-606-515-862-

7, Editura Politehnica Press, 2019 

Portaits of remarkable women from the history of Romanian chemistry (Portretele unor femei 

remarcabile în istoria chimiei românești), editor Michaela Dina Stănescu, 100 pagini, ISBN 978-

606-515-859-7, Editura Politehnica Press, 2019 

100 Years of Romanian Chemical Society (100 de ani ai Societăţii de Chimie din România), 27 

pagini, 2019. 

 


