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SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA  

LA 90 DE ANI DE LA CONSTITUIRE 

 

Aniversarea a 90 de ani de la fondarea Societăţii de Chimie din România 

(S.Ch.R) ne oferă prilejul de a privi atât retospectiv, cât şi prin actualitatea sa, 

dezvoltarea acestei societăţi şi rolul său în promovarea chimiei în România. 

La 24 ianuarie 1919 un grup de entuziaşti chimişti din România se întruneau la 

Laboratorul de Chimie Analitică al Universităţii din Bucureşti pentru a pune bazele 

unei societăţi ştiinţifice, care avea să aibă o rodnică activitate timp de 2 decenii. Au 

venit apoi anii grei ai războiului şi o perioadă postbelică, în care societatea a avut o 

lungă perioadă de hibernare. 

Abia după 1992 viaţa ştiinţifică a Societăţii de Chimie din România a fost 

resuscitată; au fost definite noi obiective, au fost stabilite şi dezvoltate contacte 

internaţionale, au fost întreprinse acţiuni organizatorice şi s-au constituit filialele 

societăţii în mai toate regiunile ţării. 

Întorcându-ne la începuturi, trebuie să mărturisim însă că declarându-şi vârsta 

de 90 de ani, Societatea de Chimie din România procedează ca o doamnă cochetă care 

vrea să pară mai tânară. În realitate, există motive temeinice să ne asumăm ca 

adevarată origine o dată sensibil mai îndepărtată în timp. Într-adevăr, la Bucureşti 

exista încă din 1890 “Societatea Română pentru Ştiinţe”, care avea o puternică Secţie 

de Chimie. De fapt organizatorul acelei societăţi, Constantin ISTRATI era, el însuşi, 

unul dintre cei mai renumiţi chimişti români ai secolului. O dovadă a poziţiei solide a 

chimiei în cadrul societăţii constă în însăşi viabilitatea ei: chiar dacă o bună parte 

dintre membrii săi au aderat la nou înfiinţata Societate, o altă parte a continuat, în 

paralel, activitatea tradiţională a secţiei de chimie a “Societăţii Române pentru 

Stiinţe”, cu rezultate remarcabile, până în anul 1948. 

Pe de altă parte la Iaşi exista încă de la începutul secolului XX “Societatea de 

Ştiinţe” şi ea infiinţată de un eminent chimist, Petru PONI. Înţelegând avantajele 

oferite de faptul că noua societate avea să conţină în mod specific cuvântul “chimie” 

în titlul său (de exemplu posibilitatea de afiliere la IUPAC), Petru PONI a aderat total 

la Societatea de Chimie din România, devenind de altfel Preşedinte de Onoare al 

acesteia. 

Mergând însă spre originile societăţilor ştiinţifice de pe teritoriul României, 

istoria ne duce mult mai departe. Probabil că începuturile se află în anii „30 – „40 ai 

secolului XIX, când la Iaşi, Bucureşti şi Sibiu, în fiecare din provinciile istorice ale 

României, existau societăţi de medicină şi ştiinţele naturii având remarcabile secţii de 

chimie. O dovedeşte, între altele, şi prezenţa între membrii de onoare ai acestora a 
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unor mari personalităţi ale chimiei precum Jacob BERZELIUS, alături de naturalişti 

ca Alexander von HUMBOLD sau Charles DARWIN. 

Ne-am întrebat atunci unde ar putea fi plasat, în timp, începutul chimiei în 

România? 

Un răspuns absolut este greu de dat, dar este sigur că – dacă nu primul – un 

moment esenţial trebuie plasat la sfârşitul secolului al XVII-lea şi este datorat lui 

Dimitrie CANTEMIR. Intitulat aşa cum îi arată semnătura – “Ioanis Dimitrios 

Constantini Kantemir Princeps Terrarum Moldaviae”, acesta a fost nu doar un prinţ al 

Moldovei, ci şi un erudit cu preocupări enciclopedice. În lucrarea sa “Physices 

universalis doctrina et cristianae”, în care erau prezentate concepţiile ştiintifice ale 

cunoscutului medic şi chimist flamand Jan Baptista van HELMONT (descoperitorul 

dioxidului de carbon şi al acidului clorhidric), găsim pentru prima dată în literatura 

românească termeni şi noţiuni de chimie: element, apă, aer, mercur. Descrierea lor 

este detaliată, trădând, pe lângă influenţa filozofiei antice şi pe cea a lui Paracelsus, 

chiar dacă, nu de puţine ori, aceasta este prezentată de pe poziţii critice. Interesante 

prin exactitatea descrierii (care aminteşte lecţii moderne de chimie fizică) sunt 

experimentele cu gaze, care ne fac să ne reamintim că, în fond, van HELMONT a fost 

cel care a introdus în chimie termenul “gaz” de la cuvantul grec “chaos” într-o 

pronunţie flamandă. Oricât de interesantă este această lucrare, ea a avut o circulaţie 

restrânsă şi nu poate fi considerată ca un factor decisiv în promovarea chimiei în 

această parte a Europei. 

Adevarata naştere a chimiei este clar corelată cu apariţia şi dezvoltarea şcolilor 

superioare. 

În anul 1835 se predau primele cursuri de chimie la “Academia Mihăileană”, 

un precursor al Universităţii de la Iaşi. Foarte curând după aceea, în 1840 erau 

organizate  practic concomitent  la Bucureşti şi Iaşi primele laboratoare de chimie, 

vădind o corectă înţelegere a chimiei, din partea înaintaşilor noştri, ca o ştiinţă 

experimentală prin excelenţă. 

Merită a completa aceste date şi cu naşterea cercetării ştiinţifice originale, 

obiectul acesteia fiind, în primul rând, compoziţia apelor minerale şi a petrolului, 

precum şi cu primul titlu autohton de doctor în chimie, acordat în urmă cu 

aproximativ un secol, la Universitatea din Iaşi. 

Un pas important în dezvoltarea chimiei a fost făcut o dată cu înfiinţarea 

primelor universităţi, la scurt interval între ele, la Iasi, Bucureşti şi Cluj. La Bucureşti 

exista şi o şcoală superioară inginerească pentru care  deşi are sorgintea încă din 

1818  am notat anul 1868, la care găsim clar menţionate cursuri de Chimie Generală 

şi Chimie Aplicată în Industrie. 

În clădirea Universităţii din Bucureşti exista şi Laboratorul de Chimie 

Analitică, unde a luat fiinţă Societatea de Chimie din România. Multă vreme această 
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societate şi-a organizat acţiunile şi conferinţele lunare într-un frumos imobil al 

Facultăţii de Chimie, aşezat foarte aproape de locul Parlamentului de astăzi, dar care a 

avut un sfârşit tragic, prăbuşindu-se la cutremurul din 1977. 

Pe toată durata existenţei sale, Societatea de Chimie din România a editat un 

jurnal intitulat Buletinul Societăţii de Chimie, care prezenta viaţa ştiinţifică, acţiunile 

de promovare a chimiei şi cele de organizare. A apărut deasemenea, cu o regularitate 

remarcabilă, un jurnal ştiinţific intitulat Buletinul de Chimie Pură şi Aplicată, care 

publica rezultate originale în limbi de circulaţie internaţională. Este de remarcat titlul 

acestui jurnal ştiinţific românesc, prectic identic cu titlul jurnalului stiintific oficial al 

IUPAC, “Pure and Applied Chemistry”. 

Demnă de remarcat este şi iniţiativa de a semnala în “Bibliografia Chimică din 

România” toate lucrările originale publicate în ţara noastră, însoţite de citarea exactă a 

lucrării originale, după modelul marilor reviste centralizatoare internaţionale. 

Societatea de Chimie din România organiza periodic conferinţe ştiinţifice. 

Subiectele erau fără indoială interesante. Iată doar câteva exemple: “Industria chimică 

din România; analiza posibilităţilor de dezvoltare“, conferinţă prezentată de prof. 

Ştefan MINOVICI în anul 1920, dar cât de actual este subiectul azi, după aproape 90 

de ani! În anul 1925 prof. Costin NENIŢESCU vorbea despre “Starea actuală a 

studiilor privind natura colorantului sângelui”, o problemă la care lucrase şi el ca elev 

al lui Hans FISCHER la Munchen. În anul 1928 prof. Eugen ANGELESCU, dedicat 

în acea perioadă chimiei fizice, prezenta “Progresele în studiul coloizilor”, domeniu în 

care se remarca prin cercetări de înaltă valoare ştiinţifică. Prof. Dan RADULESCU 

prezenta în anul 1935 conferinţa “Probleme moderne în teoria valenţei. 

Un obiectiv permanent al Societăţii de Chimie a fost organizarea Congreselor 

ştiinţifice şi conferirea unui caracter internaţional dezbaterii problemelor chimiei. 

Afiliată la UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE CHIMIE PURĂ ŞI APLICATĂ 

(IUPAC) imediat după organizare, în 1921, Societatea a primit curând, în anul 1925, 

misiunea de a organiza cel de al VI-lea Congres IUPAC, misiune îndeplinită cu mult 

succes, potrivit documentelor vremii. Succesul a fost asigurat de o participare 

internaţională de mare prestigiu, incluzând printre alţii pe Victor GRIGNARD şi Paul 

SABATIER, colaureaţi ai Premiului Nobel din 1912. 

Recunoaşterea chimiştilor din România de către cea mai importantă 

organizaţie savantă internaţională din domeniul chimiei este atestată de faptul că, 

după cea de a VI-a Adunare Generală IUPAC, care a avut loc deasemenea la 

Bucureşti în anul 1925, Profesorul Stefan MINOVICI a fost ales vicepresedinte al 

IUPAC pentru o perioadă de patru ani (1925 – 1929 ). Cu acelaşi prilej, profesorii 

Costin NENIŢESCU, Eugen ANGELESCU, George CAPŞA şi ing. Gheorghe GANE 

au fost aleşi membri în Secţii ale IUPAC. 

În anul 1936 Congresul Naţional de Chimie ajunsese deja la a V-a ediţie. Viaţa 

ştiinţifică în domeniul chimiei din România se bucura de o evidentă bună apreciere în 
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rândul personalităţilor europene de marcă. Unii dintre aceştia, precum Jean PERRIN, 

cel care a determinat experimental numărul lui Avogadro sau George URBAIN, 

descoperitorul luteţiului (acesta din urmă apare într-o fotografie cu mai mulţi eminenţi 

chimişti români  Gheorghe SPACU, Raluca RIPAN, Ilie MURGULESCU, Petru 

SPACU într-o vizită la Cluj), aveau relaţii ştiinţifice cu cercetători români. 

Într-o epocă mai apropiată de zilele noastre chimistul organician român Costin 

NENITESCU, bine cunoscut pentru lucrările sale în domeniul reacţiilor catalizate de 

clorura de aluminiu, ciclobutadienei sau ionilor de carbeniu, a fost laureat al Medaliei 

August Wilhelm von HOFMANN, acordată de Gesselschaft Deutscher Chemiker, una 

dintre cele mai înalte distincţii ştiinţifice din domeniul chimiei. 

Buna reputaţie de care se bucura chimia şi Societatea de Chimie din România 

reiese şi din excepţionala serie de membri de onoare pe care i-a avut: între aceştia, 

Marcellin BERTHELOT, Charles FRIEDEL, Victor GRIGNARD (Premiu Nobel), 

Paul SABATIER (Premiu Nobel), Jean PERREN, George URBAIN, George 

MOUREU din Franţa, Adolf von BAYER, (Premiu Nobel), Emil FISCHER (Premiu 

Nobel), A.W. von HOFMANN, Friedrik KEKULÉ din Germania, Dimitri 

MENDELEEV din Rusia, Stanislao CANNIZZARO din Italia şi mulţi alţii. 

Apartenenţa lor la Societatea de Chimie din România nu a fost desigur un act de 

complezenţă, aşa cum rezultă şi din scrisoarea de acceptare a lui Paul SABATIER, 

care spune ”Această onoare îmi este în mod special preţioasă şi ea va mări încă mai 

mult simpatia pe care o port de mult timp faţă de patria D-voastră” 

Societatea de Chimie din România nu a mai existat de facto în perioada 

postbelică, deşi ea nu a fost nici un moment desfiinţată oficial, autorităţile vremii 

neagreând astfel de organizaţii. Faptul a fost posibil datorată activităţilor individuale a 

numeroşi chimişti şi pentru că Academia Română şi-a asumat o bună parte din 

obiectivele şi sarcinile specifice ale unei societăţi stiinţifice şi a reprezentat chimia 

românească în organizaţiile europene şi internaţionale, în special în Uniunea 

Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC). Astfel, prin intermediul Secţiei de 

Chimie a Academiei Române, organizaţie naţională membră a Uniunii Internaţionale 

de Chimie Pură şi Aplicată, România avea în perioada 1981-1990 reprezentanţi 

naţionali activi în patru divizii de lucru ale aceastei organizaţii internaţionale de 

chimie: Physical Chemistry Division; Organic Chemistry Division; Analytical 

Chemistry Division si Macromolecular Division, [IUPAC HANDBOOK 1987-1989, 

Blackwell Scientific Publications], participând, deasemenea, la Adunările Generale 

IUPAC din 1977 (Varşovia) şi 1989 (Lund) cu delegaţii conduse de Academicianul 

Cristofor SIMIONESCU. Deasemenea, în cadrul Asociaţiei Naţionale a Inginerilor şi 

Tehnicienilor (CNIT), au existat în această perioadă multe manifestări ştiinţifice 

organizate de o Secţie de Chimie condusă de ing. Anton CONSTANTINESCU. În 

cadrul acestei secţii a CNITului a fost organizată la Braşov, în anul 1972, sub 

conducerea profesorilor Candin LITEANU şi Grigore POPA „A III-a Conferinţa 
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Naţionala de Chimie Analitică”, manifestare patronată de IUPAC şi care a întrunit o 

largă participare internaţională [Pure and Applied Chemistry 1972, volume 31, No. 4, 

pag. 433 – 647]. 

Acesta a fost trecutul mai îndepărtat şi mai apropiat al Societăţii de Chimie 

din România. Ce ne relevă prezentul? 

În primul rând vrem să subliniem ideea de continuitate pe linia obiectivului 

esenţial din statutul său, care prevede „promovarea chimiei prin toate mijloacele”. 

Edităm Buletiul Societăţii de Chimie din România, serie nouă (între numerele 

moderne se află şi cel din septembrie 2004, în care este publicat un istoric mai detaliat 

despre viaţa societăţii, atât în limba română, cât şi în limba engleză datorat 

regretatului ing. Ştefan STIRIMIN). Aici se fac periodic informări şi rapoarte despre 

viaţa Societăţii, evenimente ştiinţifice organizate în ţară sau în străinatate, luări de 

poziţie, memorii şi intervenţii adresate autorităţilor privind politica în domeniul 

chimiei. Un loc şi un spaţiu important se acordă de către Buletinul Societăţii de 

Chimie din România publicării de articole de interes larg din domeniile de cercetare şi 

învăţământ ale chimiei, scrise de personalităţi din străinătate şi din ţară: Prof. Jean-

Matie LEHN, Strasbourg  laureat al Premiului Nobel pentru chime, Prof. Armand 

LATTES, Toulouse  Preşedinte al Societăţii Franceze de Chimie, Academician Ionel 

HAIDUC  Preşedinte al Academiei Române, Academician Alexandru BALABAN, 

Universitatea Politehnica Bucureşti. 

„Revista de Chimie”, care are o apariţie regulată şi un bun impact ICI, este 

considerată drept o continuatoare a publicaţiei „Jurnalul Stiinţific al Societăţii de 

Chimie din România” din perioada interbelică. Editată de un Colegiu de Redacţie 

patronat de S.Ch.R, beneficiază de un suport material substanţial din partea 

SYSCOM, Bucureşti. Deşi la origine Revista de Chimie a publicat articole numai în 

limba română, în prezent politica editorială vizează o trecere completă spre publicarea 

de lucrări originale în limba engleză. 

Pentru elevii de liceu este publicată revista „Chimia”, care a fost primită, spre 

bucuria noastră, cu mult interes de tineri. Sunt publicate articole de ansamblu 

referitoare la subiecte ardente ale chimiei contemporane (uneori scrise de studenţi 

eminenţi), probleme şi experienţe antrenante, curiozităţi, dar şi note biografice ale 

marilor chimişti români sau universali. 

Pe aceeaşi linie tradiţională se înscrie şi organizarea de către S.Ch.R sau 

colaborarea S.Ch.R la organizarea de manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional. Amintin în acest sens numai câteva manifestări din ultimii ani: 

- „3
rd

 International Conference of Chemical Societies of the South  Eastern 

Countries on Chemistry in the New Millenium  an Endess Frontier”, organizată de 

S.Ch.R la Bucureşti, în seprembrie 2002 în colaborare cu şapte societăţi din regiunea 
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noastră geografică. Peste 700 lucrări provenind din 18 ţări (din Europa, America şi 

Asia) au condus la un succes ştiinţific şi organizatoric unanim apreciat; 

- „4
th

 Conference of Chemical Societies of the South-Eastern Countries – 

Chemical Sciences in Changing Times: Visions, Challenges, and Solutions”, 

organizată la Belgrad în iulie 2004, cu S.Ch.R coorganizator; 

- Conferinţa Internaţională de Chimie şi Inginerie Chimică (RICCCE) ediţiile 

2001, 2003, 2005, 2007 şi 2009, eveniment ştiinţific tradiţional cu largă participare 

naţională şi internaţională, organizată de Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor din UPB, în prezent în colaborare cu S.Ch.R, iar anumite ediţii cu 

contribuţia materială a S.Ch.R.; 

- Conferinţa Naţională de Chimie – Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea, eveniment 

ştiinţific cu o veche tradiţie, organizat de „OLTCHIM” şi Filiala Râmnicu Vâlcea a 

S.Ch.R, în prezent în colaborare şi cu Secţia de Chimie a Academiei Române. 

- Colocviul Franco  Român de Chimie Aplicată, COFrRoCA, organizat de 

Universitatea din Bacău, în colaborare cu Filiala Bacău a S.Ch.R şi Universităţile din 

Lille, Clermont-Ferrand şi Orléans, Franta. Manifestarea are deja o frumoasă tradiţie 

de nouă ani şi se organizează prin alternanţă în România şi Franţa, cu participarea mai 

multor tări francofone; 

- Simpozionul International „MEDIUL ŞI INDUSTRIA”, SIMI, organizat de 

INCD – ECOIND, în colaborare cu Secţia de Chimia şi Ingineria Mediului din S.Ch.R 

şi Secţia de Chimie a Academiei Române; manifestare ştiinţifică ajunsă în 2009 la a 

IX-a ediţie. 

Multe alte manifestări ştiinţifice sunt anual organizate în cadrul celor 

nouăsprezece Filiale S.Ch.R, care însumează circa 2500 de membri. 

Nu putem încheia această expunere fără a încerca măcar o schiţare a ceea ce 

este mai larg decât viaţa unei societăţi ştiinţifice  însăşi chimia din România cu 

ambiţiile, iluziile şi speranţele ei. 

Am vorbi despre învăţământ şi cercetarea ştiinţifică, despre dificultăţile 

materiale pe care le înfruntă aceste domenii, dar şi despre eforturile pe care le fac 

universităţile, institutele de cercetare şi Societatea de Chimie din România pentru a 

lărgi contactul cu lumea ştiinţifică avansată din domeniul chimiei. În universităţi 

cercetătorii chimişti şi ingineri chimişti sunt printre cei mai activi în elaborarea unor 

interesante proiecte de cercetare, ceea ce a permis atragerea unor fonduri 

suplimentare: aşa a fost posibil să se completeze echiparea unor laboratoare cu 

instrumentele moderne de investigaţie (spectrometrie de rezonanţă magnetică 

nucleară, cromatografie de înaltă performanţă cuplată cu detecţie prin spectrometrie 

de masă, analiză structurală prin difracţie de raze X, spectrometrie optică, metode 

electrochimice de analiză şi altele). Nu este întâmplător faptul că şi producţia 

ştiinţifică în domeniul chimiei prezintă adesea punctul forte în cercetarea ştiinţifică a 

mai multor universităţi, sau că, între puţinele reviste ştiinţifice din România acreditate 
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cu un coeficient de impact recunoscut pe plan internaţional, cele mai multe provin din 

domeniul chimiei, o poziţie remarcabilă având şi din acest punct de vedere „Revista 

de Chimie” – Bucureşti şi „Revue Roumaine de Chimie”. 

La intervenţia documentată şi insistentă a S.Ch.R Consiliul Naţional pentru 

Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) a hotărât, în urma cu câţiva ani, o 

majorare a coeficientului pentru finanţarea de bază în domeniul chimiei. Deşi 

fondurile suplimentate (cu circa 15 %) erau sub nivelul solicitat, această măsură a fost 

apreciată ca o tendinţă pozitivă, demnă de urmat în continuare spre recunoaşterea şi 

susţinerea unei ştiinţe experimentale, de mare utilitate economico-socială, cum este 

chimia. 

Nu acelaşi lucru poate fi spus despre educaţia tinerilor în învăţământul mediu. 

Pentru disciplina chimie (şi în general pentru ştiinţele naturii) numărul de ore afectat 

studiului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost scăzut în ultimii ani, cu consecinţe 

negative uşor de imaginat asupra culturii obligatorii a întregii populaţii în domenii atât 

de strâns legate de viaţă şi civilizaţie. Demersurile active ale S.Ch.R (uneori în 

colaborare cu Societăţile de Fizică şi de Matematică din România) nu au găsit până în 

prezent un ecou pozitiv la autorităţi, deci problema nu poate fi nici pe departe 

considerată ca soluţionată şi închisă. S.Ch.R este hotărâtă să se adreseze în continuare 

noilor factori responsabili – de la autorităţi, la societatea civilă – pentru a asigura o 

instruire firească şi necesară tinerei generaţii. 

În acelaşi spirit S.Ch.R acţionează pentru o reformă pozitivă în învăţământul 

superior de chimie conform ideilor europene, promovate prin ceea ce numim 

îndeobşte „Procesul Bologna”. 

Am vorbi, de asemenea, despre industria chimică românească aflată în 

momente de răscruce. 

Chiar dacă evoluţia sa în ultimul deceniu nu a fost, pe ansamblu, una pozitivă, 

nu putem uita că în trecut au existat importante priorităţi tehnice româneşti: am avut 

primele extracţii de ţiţei şi prima rafinărie din lume la Ploieşti, un inginer român, 

Lazăr EDELEANU, a inventat separarea hidrocarburilor aromatice prin extracţie 

selectivă, am avut una din primele instalaţii de fabricare a izo-octanului pornind de la 

izo-butenă, prima instalaţie de separare a para-xilenului prin adsorbţie pe site 

moleculare, prima fabrică de amoniac din Europa pe bază de metan. 

Toate acestea îndreptăţesc speranţa unui reviriment cât mai rapid al industriei 

chimice pe baze tehnico-economice noi, modernizate. 

Am vorbi apoi despre progresul rapid al Societăţii de Chimie din România în 

stabilirea contactelor internaţionale şi ocuparea locului pe care îl merită – prin 

tradiţie şi prin activitate – în comunitatea europeană şi mondială a chimiştilor. Vom 

menţiona un fapt semnificativ în acest sens: în perioada 13-15 octombrie 2004, a avut 

loc, la Bucureşti, Adunarea Generală a FEDERAŢIEI SOCIETĂŢILOR EUROPENE 
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DE CHIMIE (FECS). Deşi la asumarea sarcinii de organizare a acestui eveniment 

(după o relativ recentă afiliere şi participarea la doar 3 ediţii anuale precedente) 

iniţiativa S.Ch.R a fost primită cu interes, dar şi cu o oarecare prudenţă de membrii 

FECS, desfăşurarea şi rezultatele reuniunii de la Bucureşti au fost apreciate ca 

excepţionale. Nu ne referim numai la unanima apreciere a condiţiilor organizatorice, 

ci mai ales la şansa acestei Adunări Generale de a deveni un eveniment realmente 

istoric: a fost luată hotărârea de a se da o nouă organizare şi constituţie forului de 

chimie european. Acesta s-a constituit ca „SOCIETATEA EUROPEANĂ DE CHIMIE 

ŞI ŞTIINŢE MOLECULARE” (EuCheMS), care devine cea mai mare societate de 

ştiinţe din lume, cu o poziţie juridică importantă pe lângă organismele oficiale 

europene. Faptul că am avut cu acest prilej la Bucureşti oaspeţi atât de importanţi 

(peste 50 preşedinţi ai societăţilor de chimie din întreaga Europă, preşedintele FECS, 

preşedintele IUPAC, preşedintele de la American Chemical Society, preşedinţii 

ECTN, COST-Chemistry, conducătorii diviziilor FECS), că a avut loc o întâlnire 

fructuoasă, cu decizii apreciate unanim ca „istorice”, ne onorează şi ne oferă o poziţie 

respectată în această comunitate internaţională. 

Apoi am vorbi despre buna reputaţie tradiţională de care se bucură  

Societatea de Chimie din România în lumea ştiinţifică internaţională actuală, pe care 

o putem constata şi din numărul mare de de savanţi europeni care au acceptat calitatea 

de membri de onoare ai societăţii noastre: JeanMarie LEHN, Franţa  Premiu Nobel 

pentru chimie, Richard ERNST, Elveţia  Premiu Nobel de chimie; Yves CHAUVIN, 

Franţa  Premiu Nobel pentru chimie, Armand LATTES, Franţa – Preşedinte al 

Societăţii de Chimie din Franţa; Giovanni NATILE, Italia  Preşedinte al Asociaţiei 

pentru Ştiinţe Chimice şi Moleculare (EuCheMS), Louis COT, Franţa – Director al 

Institutului Ruropean de Membrane, Walter Herbert ROESKY, Germania – Membru 

de onoare al Academiei Române, Gerald GUILLOMET, Franţa – Preşedinte al 

Universităţii din Orleans. 

 

Mai presus de orice însă, speranţele noastre se îndreaptă spre tinerii care 

învaţă astăzi chimia. Între ei există vârfuri care constituie un capital spiritual de 

excepţie. Îi cunoaştem din competiţiile naţionale de chimie şi au dobândit şi o 

recunoaştere internaţională, prin medalii de aur obţinute an de an la Olimpiade 

Internaţionale. Aceştia nu sunt excepţii singulare, ci doar vârfurile unui grup numeros 

de tineri. În ultimii doi-trei ani peste două mii de elevi de liceu au devenit membrii 

asociaţi ai Societăţii de Chimie din România. Noi am primit cu emoţie cererile lor, cu 

un scris de adolescent, în care se solicita: „vă rog să aprobaţi înscrierea mea ca 

membru al Societăţii de Chimie din România”. Astfel de cuvinte reprezintă pentru noi 

promisiunea că viitorul chimiei în România va fi demn de trecutul ei. 

Prof. Sorin ROŞCA  

Prof. Constantin LUCA 
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SAVANŢI ROMÂNI ÎN DOMENIUL CHIMIEI   

 

Această rubrică a Buletinului Societăţii de Chimie din România 

are drept scop să facă cunoscute aspecte din viaţa şi activitatea savanţilor 

români din domeniul chimiei şi este destinată înainte de toate tinerei 

generaţii de chimişti. 

Selecţionând şi publicând documente din trecut sau din actualitate 

(biografii, aniversări, comemorări, decernări de titluri academice şi 

premii, cuvântări omagiale, scrisori, dedicaţii), rubrica “Savanţi români 

în domeniul chimiei” are menirea de a scoate din umbra trecutului sau 

uneori din ignoranţa prezentului, fapte demne de atenţia şi consideraţia 

noastră referitoare la înalta şcoală românească de chimie. 

Considerând ca o nobilă îndatorire pentru Societatea de Chimie 

din România, a cărei existenţă de 90 de ani este nemijlocit legată de 

munca iluştrilor înaintaşi, să reamintească permanent contribuţiile şi 

pilda acestora pentru generaţiile care le-au urmat. 

În acest număr special, destinat aniversării a 90 de ani de la 

infiinţarea Societăţii de Chimie din România, Buletinul SChR publică in 

cadrul rubricii “Savanţi români în domeniul chimiei” biografiile unei 

serii de iluştri reprezentanţi ai chimiei româneşti din perioada scursă de 

la înfiinţarea SChR. 

Această rubrică rămâne deschisă şi aşteptăm noi contribuţii ale 

Dumneavoastră. 

Coordonator al rubricii   

“Savanţi români în domeniul chimiei” 

Prof. Constantin LUCA   
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Petru PONI 

(1841  1925) 

 
 

S-a născut la 4 ianuarie 1841 în satul Sacaraşti, comuna Cucuteni, judeţul Iaşi. 

Era unicul fiu al Zamfirei Poni, căsătorită cu C. Săcară. 

Un document găsit la Roman, aflat în present la Muzeul “PoniCernatescu” 

din Iaşi, permite reconstituirea arborelui genealogic al familiei Poni, de la Stanciu 

Ponici (1350  1420) la Costachi Ponici (?- 1820), preot în Roman. Acesta din urmă a 

avut patru copii: Maria  căsătorită cu Romanescu, la Botoşani; Ioan Poni (1819  

1853)  actor la Iaşi, sterp; Zamfira Poni  căsătorită cu C. Sacara la Sacaraşti; Anica 

 căsătorită cu Theodorini, actor la Iaşi. Ca o confirmare, în scurta biografie a 

actorului Ioan Poni (1819  1853), din volumul Personalităţi ieşene, se spune:”Născut 

la 8 august 1819 la Roman, ca fiu de preot, Ioan Poni a avut două surori: Anica, care a 

fost actriţă la Teatrul Naţional din Iaşi, soţia actorului Teodor Teodorini şi Zamfira, 

mama savantului chimist Petru Poni”.  De menţionat că fiul lui Stanciu Ponici, Petru 

Ponici(1410  1470), se află citat în mai multe zapisuri ale lui Ştefan cel Mare, iar 

printre descendenţii lui găsim un paharnic şi un velsatrar.  

A urmat şcoala primară din Târgu Frumos (1848  1852) unde a învăţat cititul, 

scrierea şi socotitul. În 1852 a fost primit ca intern la clasa I gimnazială de la 

Academia Mihaileană din Iaşi, fiind examinat la admitere de însuşi August Treboniu 

Laurian  profesor şi Inspector al Şcoalelor din Moldova. 

Cu un an înainte, în 1851, Domnitorul Grigore Alexandru Ghica făcuse o 

reformă completă a învăţământului (“Aşezământul lui Ghica”) de toate gradele 

(primar, secundar şi universitar) şi însărcinase pe Laurian să aplice reforma în calitate 

de Inspector General al Instrucţiunii din Moldova. În Memoriile sale, Petru Poni va 

spune: “Am avut norocul să fiu crescut în şcoala care astăzi se numeşte Liceul 

Naţional şi care se numea atunci Academie”...”Acolo am fost şcolarul lui Laurian, 

Bărnuţiu şi Papiu Ilarion şi atâtor alţi ardeleni care, ca adevăraţi apostoli ai 

românismului, veniseră de peste munţi pentru a raspândi printre noi lumina”… “ Dacă 

am ajuns şi eu să fiu un bun profesor, după cum mi-au spus întotdeauna foştii mei 

şcolari, aceasta lui Laurian şi lui Bărnuţiu o datoresc”. Laurian conducea şi internatul. 

Copiii mai săraci primeau şi haine. Duminicile şi sărbătorile, doi elevi erau invitaţi la 
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masă acasă la Grigore Cuza  ministrul Instrucţiunii Publice din Moldova, care 

“îngrijea de noi ca de copiii lui”. Interesul pentru ştiinţe ia fost însă trezit de Ştefan 

Micle, care preda în cursul superior (clasele V  VII de liceu) ştiinţele fizice şi chimice. 

Studii la Facultatea de Ştiinţe de la Sorbona, Paris. În 1859, după absolvirea şcolii 

secundare de la Academia din Iaşi, a obţinut o bursă din partea Statului (Principatele 

Unite) pentru studii la Facultatea de Ştiinţe din Paris. Erau trei bursieri de la Iaşi şi trei 

de la Bucureşti (printre ei, Alexandru Odobescu). Cei 6 au mers cu trăsura până la 

Giurgiu, cu vaporul la Viena, apoi cu trenul la Paris. Tinerii au fost luaţi sub tutelă de 

publicistul Boyer  Collard, tutorele lor pe timpul studiilor. Poni a locuit întro 

cămăruţă în Cartierul Latin, pe malul Stâng al Senei. La Facultatea de Ştiinţe de la 

Sorbona a avut ca profesori pe Marcelin Berthelot (1827  1907)  fondatorul 

Termochimiei şi a Sintezei organice, precum şi pe SaintClaire Deville (1818  1881) 

 un promotor al Chimiei fizice. Acesta din urmă a obţinut şi a prezentat la Expoziţia 

Internaţională de la Paris, din 1855, un lingou de aluminiu de 7 kg, care a făcut 

senzaţie. Poni era atras şi de cursurile lui Charles Adolphe Würz (1817  1884), care 

preda la Facultatea de Medicină. Spre deosebire de Dumas, Berthelot şi SaintClaire 

Deville care apărau teoria echivalentului, Würz promova noua teorie atomistă, bazată 

pe ipoteza lui Dalton. Din păcate, nu sunt documente cu privire la cei 7 ani petrecuţi 

de Poni la Paris. 

Profesor la Liceul Naţional din Iaşi. În 1866, întors de la Paris, a fost numit 

(Ordinul nr. 199/ 20.02.1866) profesor de Fizică şi de Chimie la Liceul Naţional, în 

locul lui Ştefan Micle. Între timp (când Poni studia la Paris), la 26 octombrie 1860, 

fusese fondată Universitatea din Iaşi, cu sediul în Palatul Moruzzi (Medicina de azi). 

Fosta Academie Mihaileană a rămas în vechiul sediu sub numele de Gimnaziul 

Central, care în 1864 devenise Liceul Naţional. La Liceul Naţional, reorganizat de 

Titu Maiorescu, Poni începe cu manualele. În 1869 publică Curs de Chimie 

elementară (Iaşi, Tribuna Română, 304 pag.; ediţia II: Iaşi, 1874, Editura D. 

Gheorghiu, 328 pag.), primul manual de Chimie din ţară. În 1874 scotea manualul 

Elemente de Fizică (“Elemente de fisică pentru uzul claselor inferioare de licee”, 

Editura Goldner, Iaşi, 398 pag; ediţia IX apare în 1900 la aceeaşi editură). În 1885 va 

publica Curs de Chimie elementară bazată pe teoria atomică (ediţia II în 1886) în 

care citează la bibliografie carţile foştilor săi profesori de la Paris (Troost L., Traité 

élémentaire de chimie, Paris, 1877; Würtz A., Introduction á l’étude de la chimie, 

Paris, 1880). Prin aceste manuale, Poni a introdus limbajul ştiinţelor fizice şi chimice 

în limba română. Ele au fost utilizate în şcolile din toată ţara. 

În 1876 se căsătoreşte cu poeta Matilda Cugler (1851  1931) cu care a avut 3 copii: 

Alexandru, Lucia şi Margareta Poni (1889  1973). Fiica lui Alexandru, Florica 

Mageru, din Bucureşti, a donat obiecte de valoare Muzeului “PoniCernătescu”, 

amenajat în casa familiei Poni din Str. Kogălniceanu 7B din Iaşi. În această casă 
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cumpărată de familia Poni în 1880, poeta MatildaKugler Poni era gazda unor 

cenacluri literare la care erau statornici participanţi Eminescu, Creangă, Xenopol, 

Slavici şi alţi membri marcanţi ai Junimii. 

În paralel, Poni a fost professor şi la liceul privat Institutele Unite, precum şi la 

Liceul Militar (Şcoala fiilor de militari). Aici avea un laborator în care a început 

studiul compoziţiei chimice a unor ape minerale din Moldova. În 1877 publică în 

Revista Ştiinţifică lucrarea “Apa minerală de la mânăstirea Neamţului”. Lucrarea, de 

24 pagini, poate servi şi astăzi ca model, prin stilul elegant, onestitate şi modestie, 

acurateţea măsurătorilor şi a interpretării lor. Tabelele de date experimentale privind 

compoziţia arată că autorul a efectuat analize repetate ale unor probe diferite. Această 

primă lucrare (în total, are 13) reflectă personalitatea ştiinţifică a lui Poni: tratare 

multilaterală a subiectului, migală, spirit critic, meşteşug literar. Izvorul există şi 

astăzi, la aproape 1 km de schitul Vovidenia, lângă Mânăstirea Neamţului. Aceasta 

era prima lucrare ştiinţifică din domeniul Chimiei, efectuată de un român cu 

mijloacele din România. 

În 1877, Poni instala primul punct meteorologic la Iaşi. A efectuat măsurători 

sistematice şi a publicat rezultate în Revista Ştiinţifică a lui Grigore Cobălcescu, apoi 

în Analele Academiei Române. Ştefan Hepites, fostul său elev la Institutele Unite, îl va 

proclama pe Poni în Omagiu (1906) drept fondatorul Centrului Meteorologic de la Iaşi. 

Profesor de Chimie la Universitate. În 1878, Petru Poni a ocupat prin concurs prima 

catedră universitară de Chimie de la Universitatea din Iaşi. Ştefan Micle (1820  

1879) era destul de bolnav şi a rămas numai cu Fizica. Despre starea materială a 

Facultăţii de Ştiinţe sunt mărturie numeroasele memorii adresate de Poni ministerului 

pentru fondurile necesare unui laborator. Ştefan Micle, predecesorul său, profesor de 

fizicochimice, fiind inginer mecanic, pusese accent pe Fizică. Pentru Chimie nu era 

nici spaţiu pentru laborator. Abia în 1883, după 5 ani, a obţinut o cameră care fusese 

bucătăria boieruluiproprietar înainte de 1860. În acelaşi an, face parte din delegaţia 

de profesori care prezintă situaţia precară a Universităţii regelui Carol I, aflat la Iaşi 

cu prilejul ceremoniei de dezvelire a statuii lui Ştefan cel Mare. Regele, care numea 

mereu Iaşii “a doua mea capitală”, a promis fonduri şi chiar un nou Palat al 

Universităţii. Dar, pentru moment, trebuia făcut Institutul de Anatomie, deoarece 

Medicina nu avea nici un spaţiu propriu. Întradevăr, clădirea existentă, fosta casă 

Moruzzi, avea 26 camere, dar erau distribuite astfel: 6 pentru Biblioteca universitară, 

11 pentru Şcoala de Arte şi Pinacotecă, 2 cancelarii, 1 ca laborator de Fizică (un 

depozit de aparate), 6 camere pentru cursuri, dintre care 2 intunecoase. Deoarece 

unele camere dădeau din una în alta, se auzea glasul profesorului de alături. Poni a 

primit pentru laborator una din cele două camere întunecoase de lângă sala de curs. În 

aceste, condiţii, cu un buget anual de 2000 lei, oganizează primele lucrări de laborator 

cu studenţii. El este nu numai profesor, ci şi şef de lucrări, asistent, director de 
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laborator. Pune accentul pe lucrul individual: studenţii lucrează între orele 13 şi 19 şi 

pe baza rezultatelor primesc un certificat. 

Concomitent, Poni a continuat cercetările asupra mineralelor. În 1882 a 

publicat în Analele Ştiinţifice ale Academiei Român  lucrarea “Cercetări asupra 

mineralelor din masivul cristalin de la Broşteni”. De asemenea, a continuat 

observaţiile meteorologice sistematice. Cele din anii 1977  78 lea publicat în 

Revista Ştiintific a lui Grigore Cobălcescu, iar cele din anii 1878  1882 în Analele 

Ştiinţifice ale Academiei Române. 

Academician, parlamentar, ministru. În 1887 a fost ales membru corespondent al 

Academiei Române, iar în 1889 titular. La 24 martie 1890, în amfiteatrul Institutului 

de Chimie din Bucureşti, se înfiinţa Societatea de Ştiinţe din Bucureşti, devenită 

ulterior Societatea Română de Ştiinţe, cu revista Buletinul Societăţii de Ştiinţe. 

Preşedinte era Dr. Constantin Istrati, fost elev al lui Poni la Liceul Naţional din Iaşi. 

Membri fondatori: Petru Poni, Alexe Marin, Bacaloglu, Saligny, Minovici. Noile 

obligaţii de la Academie şi societatea ştiinţifică lau determinat pe Poni să renunte la 

o parte din obligaţiile anterioare: Catedra de Chimie de la Şcoala Militară o preia 

tânărul Zarifopol, cea de la Facultatea de Medicină este ocupată de Dr. Riegel, fostul 

său elev la Institutele Unite. Apoi va ceda şi direcţia Institutului de Analize Chimice 

de pe langă Ministerul de Interne. 

Ca membru marcant al Partidului Naţional Liberal, a fost ales în 1890 

reprezentantul Universităţii din Iaşi în Senat. Ca senator, se dedică pregătirii unei 

reforme temeinice a învăţământului. Legea din 1864 afirma anumite principii, dar nu 

prevedea modalităţi de realizare practică şi nici condiţiile materiale pentru un 

învăţământ primar, gratuit şi obligatoriu, mai ales la sate. Deşi Constituţia din 1866 

prvedea înlocuirea Legii din 1864, nu se făcuse nimic. Era doar cârpită cu 

amendamente. În 1891 a primit, câteva luni, funcţia de ministru al Instrucţiunii 

Publice şi al Cultelor. Nu a reuşit, în mandatul scurt, să impună legea sa, care 

prevedea programe identice la şcolile de la sate şi la cele de la oraşe, pentru ca fiii de 

ţărani să poată intra în licee. În 1896 a obţinut al 2lea mandat de ministru. În cele 15 

luni cât a rămas, a reuşit să impună cele două legi, rezultat al muncii sale de aproape 

15 ani: “Legea pentru ridicarea clădirilor şcolare primare şi înfiinţarea Casei 

Şcoalelor” şi “Legea asupra învăţământului primar şi normal primar”. Prin acestea 

spera să întărească “temeliile Patriei”. Anual, trebuia să fie alocaţi 5 milioane de lei 

pentru şcoli primare la sate. Dacă legea precedentă prevedea că învăţătorii de la sate 

să fie plătiţi ½ de Stat şi ½ de Comună, legea din 1896 stipula plata integrală de la 

Stat. În acest fel şi satele sărace puteau avea cadre bine plătite/pregătite. Sistemul va fi 

dezvoltat de Spiru Haret. 

Munca de ministru şi de parlamentar iau luat din timpul de studiu din 

laboratorul de la Iaşi. În plus, la Bucureşti coordona şi Laboratorul de Analize de pe 
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langă Ministerul Agriculturii  menit să garanteze calitatea produselor agricole 

exportate. Nu a uitat însă de laboratorul de la Iaşi. În 1893 a obţinut o alocaţie 

extrabugetară de 3000 lei pentru achizitia colecţiei complete a revistei Annales de 

Chimie et de Physique care apărea din 1789 şi avea 368 volume. Spaţiul era însă 

insuficient. Din fericire, în 1897 sa inaugurat Palatul Universităţii (sediul actual, din 

Copou) în care catedra sa avea 20 camere. În plus, la primit ca asistent pe Nicolae 

Costachescu, cel care în 1937 va devei primul Decan al Facultăţii de Chimie 

Industrială, facultate fondatoare a Şcoalei Politehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Alocaţia bugetară a laboratorului său a crescut, atingând în 1899 valoarea maximă de 

6000 lei. În volumul Omagiu, dedicat lui Petru Poni la vârsta de 65 ani de către foştii 

săi elevi, Nicolae Costachescu descria amănunţit cum au fost amenajate cele 20 

camere ale Laboratorului de Chimie, cu toate dotările necesare. De menţionat că din 

1892, Catedra de Chimie se scindase în două: Chimie anorganică (condusă de Petru 

Poni) şi Chimie organică, preluată de Anastasie Obregia (1864  1937), care obţinuse 

diploma de inginer chemist/chimist tehnic la Politehnica ETH din Zurich şi apoi 

doctoratul în Chimie organică la Universitatea din Zurich. 

Opera de maturitate. La sfârşitul secolului XIX publică o sinteză a studiilor sale de 

mineralogie din ultimii 30 ani, “Fapte pentru a servi la descrierea mineralogică a 

României”. Era, de fapt, un studiu monografic de 140 pagini, publicat în Memoriile 

Secţiilor Ştiiţifice ale Academiei Române, tom XII, 1900. Aici sunt descrise şi cele 

două minerale descoperite de dânsul: badenita (arseno  bismutura de cobalt, nichel 

şi fer) descoperită la BădeniMuscel şi brostenita (manganit de fer şi cobalt), 

descoperită la BroşteniSuceava. O apreciere avizată a acestei lucrări găsim în 

Omagiu, din partea fostului său elev, Dr. C. I. Istrati. De asemena tot ca o sinteză, 

publică lucrările experimentale efectuate cu Costachescu, “Cercetări asupra 

compoziţiei chimice a petroleurilor române” (Analele Ştiinţifice ale Academiei 

Române, Bucureşti, 1900  1902). De menţionat că o parte din rezultatele privind 

studiul petrolului românesc au fost publicate şi în Revista Universităţii din Iaşi, pe 

care Petru Poni o înfiinţase în anul 1900 şi care apare şi în prezent (serie nouă): 

Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi. Aceste studii au găsit că petrolul de la 

Colibaşi avea hidrocarburi saturate (spre deosebire de cel de la Baku), iar petrolul de 

la Câmpina avea şi hidrocarburi aromatice. Preexistenţa hidrocarburilor aromatice 

la condus la formularea unei teorii originale asupra genezei petrolului. 

În anul 1905, Nicolae Costachescu susţinea sub conducerea lui Petru Poni teza 

de doctorat “Gazurile cuprinse în sare şi în vulcanii de glod din România”. Era prima 

teză de doctorat în ştiinţe, efectuată şi susţinută în România. Cariera academică a 

profesorului Petru Poni atinge apoteoza la 15 ianuarie 1906, la vârsta de 65 ani şi 40 

ani de activitate didactică. La iniţiativa lui Paul Bujor, Decan la Ştiinţe, şi a lui I. 

Simionescu, Petru Poni este omagiat de foştii săi elevi şi studenţi. Se scoate un volum 
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omagial de lucrări de la 24 iluştri foşti discipoli, se crează “Fondul Petru Poni” al 

Universităţii din Iaşi. Dintre cei 24 care, la rândul lor au fondat şcoli ştiinţifice, 

mentionam: C.I. Istrati, D. Brânză, E. Racoviţă N. Leon, Gr. Antipa, N. Dănăilă, D. 

Hurmuzescu, E. Pangrati, A. Obregia, P. Bujor, P. Bogdan, I. Simionescu, V. 

Butureanu, D. Pompeiu, N. Costachescu, S. Hepites. 

Profesorul Petru Poni sa pensionat la limită de vârsta în anul 1911 şi a trecut 

ca profesor consultant. In 1916 a refuzat să intre în Guvern, deoarece i sa respins 

proiectul său de reformă agrară. În anii următori a redactat un “Studiu despre răzeşi” 

şi memoriile sale, intitulate “Amintiri ieşene” (pierdute, în mare parte, în războiul din 

anii 1941  1944). În 1919 a murit fiica sa Elena – mama profesorului Radu 

Cernătescu (1884  1958), care va urma lui Costăchescu la catedra de Chimie 

anorganică şi analitică. La 2 aprilie 1925, Petru Poni sa stins în casa sa din Iaşi 

(actualul Muzeu “PoniCernătescu”), în urma unei pneumonii gripale, care la ţintuit 

la pat din luna martie. 

Urmaşul lui Petru Poni la Catedra de Chimie Anorganică a fost Nicolae 

Costachescu (1876  1937). Acesta a lucrat 4 semestre cu Alfred Werner (Laureat 

Nobel în 1913) la Zurich în anii 1906  1907, cu o bursă Adamachi. A lucrat în 

chimia complecşilor şi a publicat trei lucrări cu Werner. Gheorghe Spacu (1894  

1975), format de Costachescu la Iaşi, a plecat (împreună cu Raluca Ripan) la Cluj 

(1920  1940), apoi la Bucureşti. De asemenea, Antonie Ablov (1905  1978), 

doctorand la Costăchescu, a preferat în 1944 să plece la Chişinău, unde a fondat o 

şcoală de Chimia complecşilor vestită în întreaga URSS. Iată cum, “urmaşii 

urmaşilor” lui Petru Poni au răspândit spiritual ştiinţific sădit de PROFESOR în toate 

provinciile româneşti. “Iară noi, noi epigonii“? 

Astăzi, când anarhia domneşte peste tot, numai spiritual ştiinţific poate salva 

societatea. Ştiinţa poate pune ordine în mersul lucrurilor. Ea dă seriozitate şi 

conştiinciozitate; ea prepară spiritual pentru fapte. Ea pune ordine în apucături şi 

deprinde pe om cu legile stricte. Ştiinţa potoleşte excesul dorinţelor mercantile. Ştiinţa 

este elemental cel mai însemnat de progres şi dezvoltă, mai mult decât oricare altă 

preocupare, puterile omului. De aceea trebuie să ne întoarcem gândul cu veneraţie 

către cei care au imprimat spiritual ştiinţific, prin învăţătură, generaţiilor de înaintaşi 

ai noştri. Nu putem aduce azi un omagiu mai meritat lui Petru Poni şi discipolilor săi 

decât revigorând cu toată convingerea spiritul ştiinţific al generaţiei tinere. 

 

Prof. Ilie SIMINICEANU  
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Constantin ISTRATI 

(1850-1918) 

 

Sa născut la 5 septembrie 1850, întro familie de răzeşi în oraşul Roman 

unde a făcut şi cursul primar la Şcoala Publică şi, în paralel, a învătat limbile germană 

şi franceză la pensionul Meltzer. 

“La 1864, copil, treceam examenul la Trei Ierarhi, pentru a intra bursier la 

Academie Mihăileană, pe care Poni a ilustrato ca profesor". 

Plin de iniţiativă, în clasa a IVa de liceu Constantin Istrati a redactat o foaie 

săptămânală, care apărea în patru pagini scrise de mână. Gazeta, intitulată ,,Opiniile 

unui Bacon", era o publicaţie satirică. 

În anul 1869, în urma vizitei la Iaşi a doctorului Carol Davila, directorul Şcolii 

Naţionale de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, Constantin Istrati devine elev al 

Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie şi în anul următor, 1870, student la 

Facultatea de Medicină, Şcoala Nţională de Medicină şi Farmacie desfinţânduse în 

acelaşi an. A urmat cursurile în cadrul serviciului militar, la avantajele căruia nu putea 

renunţa datorită situaţiei grele în care se aflau părinţii cu cei 11 copii şi obţine în anul 

1871 gradul de subchirurg militar. 

Profesorul Carol Davila ia inspirat lui Constantin Istrati pasiunea pentru 

chimie; în anul 1872, încă student, Constantin Istrati devine asistent bugetar la 

laboratorul de chimie al facultăţii de la Colţea. Este punctul de plecare al unei cariere 

ştiinţifice. 

Lucrând ca asistent chimist, Constantin Istrati nu a neglijat studiile medicale, 

reuşind în anul 1873 al patrulea la examenul de externat cu calificativul foarte bine. În 

acelaşi an obţine diploma de bacalaureat necesară pentru examenele de doctorat 

pentru că atunci, Facultatea de Medicină pregătea atât licentiaţi, cât şi doctori, titluri 

care se acordau numai bacalaureaţilor. 

Din decembrie 1875, devine intern, în urma concursului, calitate în care 

lucrează în diferite instituţii spitaliceşti aproape 2 ani, desăvârşinduşi aptitudinile clinice. 

Este unul dintre iniţiatorii înfiinţării Societăţii Studenţilor în Medicină, care îl 

desemnează vicepreşedinte în anul 1875. 

În aprilie 1877, sub presiunea evenimentelor, societatea îşi întrerupe 

activitatea şi Constantin Istrati, după ceşi susţine teza de doctorat în medicină şi 

chirurgie, primeşte comanda secţiei a III-a a Crucii Roşii şi pleacă pe front, 
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participând la cucerirea Griviţei şi Plevnei iar la întoarcerea în ţară cu o coloană de 

răniţi, sa îmbolnăvit de tifos exantematic. 

Pentru meritele sale, tânărul medic primeşte Virtutea Militară de Aur. 

Comandamentul rusesc îl decorează cu Ordinul Sfânta Ana, turcii, ca recunoştinţă 

pentru îngrijirea prizonierilor otomani, oferindui decoraţia Medgidie, iar Crucea 

Roşie Belgiană, una din cele şase Diplome de onoare acordate personalităţilor 

româneşti distinse în activitatea umanitară desfăşurată în cursul războiului din 

18771878. 

În vara anului 1878, Constantin Istrati sa prezentat la examenul de medic 

secundar al spitalelor Eforiei şi reuşeşte pe locul al doilea. 

Folosind cunoştinţele anterioare de chimie, şia îndreptat atenţia spre 

probleme de medicină legală şi a solicitat şi obţinut aprobarea de a ţine un curs liber 

de Chimie Judiciară la Facultatea de Medicină. A fost debutul său în activitatea 

didactică (1879). 

Deşi avea perspectiva unei strălucite cariere medicale, Constantin Istrati 

acceptă postul de suplinitor la catedra de Chimie Organică a Şcolii de Farmacie din 

Bucureşti în anul 1880, iar în anul următor în urma unui concurs, este numit profesor 

definitiv la această catedră, unde funcţionează până în anul 1885. 

Pentru aşi completa studiile de chimie, în anul 1882, a părăsit posturile 

clinice şi didactice şi a plecat la Paris, unde după numai 7 luni îşi ia examenul de 

licenţă (la care au reuşit numai 12 din cei 35 de candidaţi). Continuă să lucreze sub 

îndrumarea unor savanţi renumiţi ca: Charles Friedel, Würtz şi Schutzenbergen, 

pregătinduşi teza de doctorat cu titlul "Despre etilbenzinele clorurate şi despre unele 

observaţii privind punctele de fierbere în seria aromatică", pe care o susţine în 1885 în 

faţa unui juriu prezidat de Charles Friedel. 

Datorită activităţii sale ştiinţifice, este proclamat în anul 1884 membru al 

Societăţii de Chimie din Paris şi ales Membru al Societăţii de Chimie din Berlin. 

Întors în ţară, Constantin Istrati reuşeste la concursul pentru catedra de Chimie 

Medicală de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, devenind la 29 aprilie profesor 

titular al Instituţiei de învăţâmânt pe care o absolvise abia cu 8 ani înainte. 

În ţara noastră preocupările pentru chimia organică erau aproape inexistente 

întro perioadă de mare avânt în dezvoltarea chimiei. 

Lucrând în condiţii dificile, în micul laborator din Spitalul Colţea, descoperă o 

clasă de coloranţi fără azot, pe care îi numeste franceine, ca recunoştiinţă pentru ţara 

în care si-a desăvârşit formaţia ştiinţifică. Prezentate la Expozitia Internatională de la 

Paris din 1889, franceinele iau adus lui Constantin Istrati medalia de aur şi gradul de 

"ofiţer al instrucţiei publice" din Franţa. 

Procedeul de obţinere al franceinelor a fost brevetat în Franţa (Brevet nr. 

197.135/1889). Altcineva a profitat că Istrati nu solicitase brevetarea şi în Germania şi 

a obţinut un brevet german (nr. 66611), care a fost apoi valorificat industrial. 
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Preocupat de valorificarea bogăţiilor naturale ale ţării noastre, efectuează 

studii asupra nămolului de pe ţărmul Mării Negre, al sării provenite din diferite 

zăcăminte, iniţiază o serie de cercetări în legătură cu petrolul, chihlimbarul, 

ozocherita, etc. 

De asemenea, în paralel, execută cercetări ample în domeniul compuşilor 

halogenaţi aromatici, oxidării anilinei, sintezei difenilsulfonei, solubilităţii şi structurii 

moleculare a camforului, decelării aldehidelor în alcool, etc. 

În anul 1891 publică cursul elementar de chimie, eveniment deosebit de 

important pentru dezvoltarea învăţământului de specialitate. Tratatul a fost apreciat 

elogios atât în ţară, cât şi în străinătate, fiind folosit chiar pentru învăţământul 

superior. De exemplu, Charles Friedel, prezentând cartea Societăţii de Chimie din 

Paris, spunea: ,,Autorul acestei cărţi a servit ţara sa, scriindo în româneşte, desi în 

franţuzeste ar fi fost în fruntea lucrărilor similare". 

Cursul elementar de chimie a fost foarte bine apreciat, nu numai de marii 

chimişti ai vremii, ci şi de profesorii din învăţământul secundar. În anul 1985 cartea 

este tradusă în franceză şi spaniolă, fiind admisă ca manual în liceele din Franţa şi Mexic. 

Împreună cu alţi chimişti, farmacişti si medici, Constantin Istrati a înfiinţat la 

Bucureşti Întreprinderea ,,Centrala" (1898), prima întreprindere românească de 

producere a materiilor prime farmaceutice. Constantin Istrati, ales la Congresul 

Internaţional de Chimie din 1889 de la Paris vicepreşedintele secţiei pentru 

nomenclatură şi apoi membru în comisia permanentă pentru nomenclatură, face o 

serie de propuneri, ca precizarea termenilor de amină, imină şi amidă, indicarea 

poziţiei substituenţilor prin cifre, etc, care au fost acceptate. În 1913, Constantin 

Istrati publică în limba română «Studiul relativ la o nomenclatură generală în chimie 

organică», ce a rămas cea mai vastă lucrare (1200 pagini) ce sa scris vreodată despre 

nomenclatura în chimia organică. 

La 63 de ani, după apariţia cărţii ,,Nomenclatura în Chimia organică", 

olandezul P.E. Vencade publică un amplu articol intitulat ,,O carte românească foarte 

remarcabilă asupra nomenclaturii chimiei organice, publicată în anul 1913 de către C. 

Istrati", în limba franceză, subliniind că autorul român a adus multe idei originale, 

ingenioase, în domenii variate ale nomenclaturii. Aceste idei sunt însoţite întotdeauna 

de soluţii satisfăcătoare, practice
1
.  

În anul 1906 a fost numit comisar al Expoziţiei de la Filaret. În 1907, ca 

ministru al agriculturii, industriei, comerţului si domeniilor întrun cabinet 

conservator scria: ,,e o fericire, cu toate ticăloşiile ce urmează fatal, că poporul sa 

ridicat. El a suferit atâtea şi somnul nostru era atât de adânc altfel mergeam la pieire." 

                                                 
1
 P.-E. Verkade Un livre roumain tres remarquable sur la nomenclature de la chimie organique, publie 

en 1913 par C.I. Istrati, Bull. Soc. Chim. De France, Sept-Oct, 1445, 1976. 
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În octombrie 1912 i se încredinţează conducerea municipalităţii bucureştene, 

iar în ianuarie este confirmat în funcţia de primar. Prima acţiune în această calitate a 

fost convocarea Consiliului de Igienă şi Sănătate Publică, în care sau analizat gravele 

deficienţe care primejduiau starea de sănătate publică a populaţiei. 

Concluzia doctorului Constantin Istrati a fost că principalul oraş al României 

este unul din cele mai insalubre din Europa şi stabileşte un program complex de 

îmbunătăţiri urbanistice şi medicosanitare. Prima acţiune a constat în expropierea 

terenurilor mlăştinoase din jurul lacurilor Herăstrău şi Floreasca în vederea asanării. A 

dispus apoi revizuirea instalaţiei de captare a apei de la Arcuda pentru o apă 

corespunzătoare igienic. 

La 5 martie 1913, solicitând guvernului să fie desărcinat de obligaţiile 

ştiintifice şi didactice timp de 6 ani pentru aplicarea programului de renovare 

urbanistică a Bucureştiului, nu a primit aprobarea şi a demisionat. 

Prin activitatea ştiinţifică şi didactică meritorie şi prin participarea activă la 

congresele europene de chimie, Constantin Istrati a atras stima, simpatia şi prietenia 

celor mai mari savanţi ai vremii. Astfel coresponda cu Haler şi Combes, profesori la 

Sorbona, Guye de la Universitatea din Geneva, Markovnicov de la Universitatea din 

Moscova, Mendeleev savantul rus, Beilstein, profesor la Petersburg, Ducloux din 

Buenos Aires, etc. 

Constantin Istrati a creat o şcoală de chimie organică, în laboratoarele căreia 

sau format profesori şi savanţi de renume ca Alexandru Zaharia, Ion Petricu, Mihail 

Georgescu, M. Mihăilescu, G. Pătrăscioiu, Lazăr Edeleanu, Teodor Costescu, Ştefan 

Minovici, care ia urmat la catedră, Adrian Ostrogovici, C. Tănăsescu şi Eugen 

Angelescu. 

Din respect şi recunoştiinţă, elevii şi colaboratorii profesorului Istrati, iau 

ridicat o statuie în anul 1928, pe măsura realizărilor sale, în Parcul Carol
2
, acolo unde, 

în 1906 a organizat Expoziţia Agricolă şi Industrială. 

Refugiat la Iaşi, în anul 1917, pleacă bolnav cu un grup de profesori 

universitari, prin Rusia, în Franţa pentru a întreprinde o campanie de propagandă în 

favoarea ţării noastre şi, la 30 ianuarie 1918, moare fără a apuca să vadă întregirea 

ţării şi descoperirea televiziunii pe care o prevăzuse. 

Prof. Mircea IOVU

  

                                                 
2
 Un comitet de iniţiativă format din chimişti şi cercetători marcanţi din Bucureşti a solicitat mutarea 

statuii într-un loc accesibil publicului încă din anul 2000, dar aceasta nu s-a realizat până astăzi, deşi 

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic a Municipiului Bucureşti, ne-a răspuns în anul 2000: “În 

ceea ce priveşte propunerea de reamplasare a lucrării, vă informăm că a fost reţinută, urmând a se realiza…” 

Iar în anul 2005: “Propunerea Dvs. de reamplasare a monumentului doctorului Constantin Istrati, ne 

oferă argumente pertinente în plus pentru realizarea unui priect pe care îl avem în studiu pe această 

temă.“ 
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Gheorghe SPACU 

(1883 – 1955) 

 

 

Între anii 19401955, la Catedra de Chimie Anorganică şi Analitică a 

Facultăţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti, şia desfăşurat activitatea ca 

profesor de chimie anorganică un mare dascăl, un eminent om de stiintă, un mare 

patriot, profesorul Gheorghe Spacu. 

Sa născut la Iaşi, la 5 decembrie 1883, a urmat cursurile Liceului Naţional 

din acelaşi oraş. În anul 1902 sa înscris la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 

Iaşi, Secţia FizicoChimice. 

Cu sprijinul profesorului Petru Poni, în anul 1905, după absolvirea facultăţii, 

Gheorghe Spacu pleacă la Viena şi apoi la Berlin, pentru aşi lărgi orizontul ştiinţific 

şi pentru a se perfecţiona în tehnica lucrărilor de laborator. 

În anul 1907 se întoarce la Iaşi, unde este numit asistent la Catedra de 

Mineralogie şi Petrografie. Îşi începe astfel cariera didactică, care avea să dureze 

aproape jumătate de veac. 

În anul 1916 obţine titlul de doctor în chimie cu menţiunea "cu distincţie" 

pentru lucrarea "Combinaţii complexe de fierferamine". Gheorghe Spacu a fost al 

doilea doctor în chimie din ţara noastră după Nicolae Costăchescu, care şia susţinut 

doctoratul în anul 1905, tot la Universitatea din Iaşi. 

La 1 noiembrie 1919, Gheorghe Spacu este numit profesor la Facultatea de 

Ştiinţe a Universităţii din Cluj, facultate nou înfiinţată. Activitatea didactică şi de 

cercetare a profesorului Gheorghe Spacu a fost strâns legată de preocuparea de a 

organiza şi utila laboratoare adecvate atât pentru învătământul chimic, cât şi pentru 

cercetare. Preocuparea intensă în acest sens era o consecintă a faptului că în concepţia 

profesorului Gheorghe Spacu un adevărat chimist nu se poate forma decât printro 

îndelungată muncă de laborator. Chimistul trebuie să gândească şi să creeze, dar nu 

poate face acest lucru fără cunoaşterea şi urmărirea cu atenţie a fenomenelor chimice 

fundamentale, fără practică de laborator. Bogata activitate de cercetare ştiinţifică 

desfăşurată la Catedra de Chimie Anorganică a Facultăţii de Ştiinţe, Universitatea din 

Cluj sub directa îndrumare a profesorului Gheorghe Spacu, a contribuit la crearea, în 

acest oraş, a unei puternice şcoli de chimie coordinativă. Dacă profesorul Nicolae 

Costăchescu a fost iniţiatorul cercetării în domeniul chimiei coordinative în ţara 
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noastră, profesorul Gheorghe Spacu este considerat creatorul "şcolii româneşti de 

chimie coordinativă". 

În toamna anului 1940, profesorul Gheorghe Spacu îşi începe activitatea la 

Catedra de chimie anorganică şi analitică a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din 

Bucureşti, unde a funcţionat până la sfârşitul vieţii sale, 23 iulie 1955. La Bucureşti, 

ca şi la Cluj, profesorul Gheorghe Spacu a fost nevoit să se ocupe, chiar de la început, 

de organizarea si utilarea unor laboratoare noi. Printro muncă încordată, prin 

perseverenţa care la caracterizat întotdeauna, profesorul Gheorghe Spacu a reuşit 

întrun interval de numai doi ani să organizeze la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti 

un complex de laboratoare, cele mai moderne din ţară la vremea respectivă, care 

satisfăceau atât cerinţele didactice, cât şi pe cele ale cercetării ştiinţifice. 

Profesorul Gheorghe Spacu a adus la Bucureşti, la catedră şi în laborator, 

acelaşi spirit de disciplină, de muncă susţinută, didactică şi de cercetare ştiinţifică, de 

răspundere, pe care la manifestat şi la Cluj. 

Ca studentă a Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti în perioada 1944  1948, am 

avut marea şansă să mă număr printre cei care au audiat cursurile de chimie 

anorganică predate de profesorul Gheorghe Spacu. Nu voi putea uita niciodată 

impresia profundă, pe care prelegerile sale o lăsau prin claritatea deosebită a 

expunerii. Capacitatea inegalabilă de a transmite cu cea mai mare exactitate şi în cea 

mai aleasă şi concisă formă noţiunile cele mai dificile. Înlănţuirea logică şi sistematică 

a expunerilor oglindea grija cu care profesorul Gheorghe Spacu îşi pregătea lecţiile. 

Cuvântul rostit de la catedră avea pentru profesorul Gheorghe Spacu o semnificaţie 

profundă, care nu îi îngăduia improvizaţii. Punctualitatea sa devenită proverbială, 

transmisă şi generaţiilor sale de studenţi şi ţinuta sa magistrală încoronau prelegerile sale. 

Deşi toate prelegerile ţinute de profesorul Gheorghe Spacu impresionau în 

aceeaşi măsură prin ţinută şi nivel, de neuitat vor rămâne în mintea şi inima mea 

prelegerile care se refereau la domeniul chimiei coordinative, domeniu care în 

perioada respectivă reprezenta un capitol al cursului de chimia metalelor. Căldura care 

străbătea aceste prelegeri, entuziasmul şi dăruirea profesorului, dinamismul său, 

cuprindeau pe toţi cei care îl ascultau fascinaţi; poate că de atunci mulţi dintre aceştia 

au îndrăgit pentru întreaga lor viaţă acest domeniu. Figura profesorului Gheorghe 

Spacu la catedră va rămâne neştearsă în amintirea celor care iau audiat cursurile.  

Din februarie 1949 mam numărat printre colaboratorii direcţi ai profesorului 

Gheorghe Spacu. La catedră am cunoscut o activitate intensă, care se desfăşura 

întrun spirit de disciplină, de muncă încordată, o activitate de cercetare ştiinţifică 

intensă. Era perioada lucrărilor de plină maturitate ale profesorului, realizate în acelaşi 

spirit de colaborare ca şi până atunci. Îmi va fi foarte greu să uit emoţiile pricinuite de 

prima întâlnire cu profesorul pentru prezentarea unor rezultate. Îi cunoşteam exigenţa, 

ceeea ce mărea emoţia. Nu ne lăuda dacă rezultatele erau bune, ne sfătuia să 

continuăm, să perseverăm în realizarea unor probleme mai dificile, în vederea 
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obţinerii unor rezultate mai interesante, dar pe figura profesorului puteam citi 

mulţumirea, ceea ce pentru noi reprezenta stimulentul cel mai de preţ. Constienţi de 

personalitatea şi autoritatea ştiinţifică a profesorului nostru, singura preocupare a celor 

mai tineri colaboratori ai săi era să corespundem exigentelor pe care profesorul ni le 

impunea nu prin vorbe, ci prin exemplul său de muncă, de ordine, de disciplină, 

perseverenţă şi pasiune. 

Prin activitatea desfăsurată, profesorul Gheorghe Spacu a contribuit la dezvoltarea şi 

consolidarea chimiei coordinative, care în momentul de fată reprezintă un domeniu de 

mare actualitate, atât prin multiplele probleme teoretice pe care aceste combinatii le 

ridică, cât si prin multiplele lor implicatii practice. 

Prin alegerea acestui domeniu de cercetare profesorul Gheorghe Spacu a dat 

dovadă de clarviziune neîntrecută, caracteristică marilor oameni de stiintă, de o intuiţie 

clară a principalelor tendinţe de dezvoltare a chimiei anorganice şi a contribuit cu 

succes la afirmarea acestor tendinţe. Prin studiile efectuate în acest domeniu în perioada 

1907  1955 la care se referă activitatea sa didactică şi de cercetare, profesorul 

Gheorghe Spacu împreună cu colaboratorii săi au obţinut aproximativ 1000 de 

combinaţii complexe noi, care au îmbogăţit patrimoniul chimiei moderne. Cercetările 

efectuate în domeniul chimiei analitice (peste 130 publicaţii) au condus la elaborarea 

unei serii de metode gravimetrice, volumetrice şi potenţiometrice pentru dozarea rapidă 

şi precisă a diferitelor elemente chimice (peste 100 metode originale), precum şi la 

stabilirea unor reacţii noi şi sensibile pentru recunoaşterea unor cationi şi anioni. 

Metodele analitice instituite de profesorul Gheorghe Spacu au reprezentat o 

valorificare practică imediată a cercetării fundamentale, utilizarea combinaţiilor 

complexe în determinările calitative şi mai ales cantitative a diverselor elemente. 

Profesorul Gheorghe Spacu sa preocupat şi de rezolvarea unor probleme 

referitoare la valorificarea unor materii prime indigene, contribuind prin aceasta la 

dezvoltarea industriei noastre chimice, atunci, la începutul organizării ei. Nu a fost 

problemă importantă la a cărei rezolvare să nu fie solicitat profesorul Gheorghe Spacu 

şi la care să nu-şi aducă contribuţia. Pentru lucrarea referitoare la obţinerea 

semindustrială a acidului sulfuric şi a unui ciment de bună calitate din gips i sa acordat 

în anul 1954, pentru a doua oară, titlul de laureat al Premiului de Stat clasa Ia. 

În perioada în care miam desfăsurat activitatea sub directa conducere a 

profesorului Gheorghe Spacu am cunoscut nu numai exigenta profesorului, ci şi 

marea lui sensibilitate, înţelegerea neţărmurită faţă de cei din jur. Cunoştea bine 

problemele colaboratorilor şi îi ajuta la nevoie. Ajuta foştii elevi în obţinerea locurilor 

de muncă în producţie sau învăţământ, întro perioadă în care rezolvarea acestei 

probleme era foarte grea pentru tinerii absolvenţi. Era optimist, încrezător în 

posibilităţile omului, în puterea lui creatoare, iubea mult florile, îi plăcea muzica, 

pasiune care nu la părăsit niciodată. Pentru cei care au lucrat în această perioadă în 

laboratoarele de chimie anorganică de la etajul II al Facultatii de Chimie din Splai au 
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rămas de neuitat serile în care în laboratorul său, preocupat de verificarea 

experimentală a unei teme pe care urma so încredinţeze vreunui colaborator, 

profesorul fredona discret melodiile preferate. Îl admiram, ascultândul în taină. 

Sub conducerea profesorului Gheorghe Spacu sau format un număr foarte 

mare de specialişti, care siau câştigat un prestigiu şi o recunoaştere ştiinţifică 

proprie. Din rândurile acestora sau ridicat profesori universitari, valoroşi oameni de 

ştiinţă şi cercetători, elemente de seamă în organizarea producţiei chimice. Nici un alt 

profesor de chimie, până la Gheorghe Spacu nu a promovat un număr atât de mare de 

cadre de specialitate. Activitatea ştiinţifică şi didactică a profesorului Gheorghe Spacu 

începută la Iaşi, dezvoltată la Cluj şi continuată la Bucureşti sa bucurat de o 

valoroasă şi unanimă recunoastere, atât în ţară, cât şi peste hotare. 

În anul 1927 este ales membru al Academiei Române, iar în anul 1948, odată 

cu reorganizarea acestui înalt forum de cultură, a fost ales membru activ al Academiei 

Republicii Populare Române. 

În anul 1952 i sa acordat medalia şi titlul de laureat al Premiului de Stat clasa 

I, pentru remarcabila sa activitate stiintifică efectuată în perioada 1950  1951; în 

septembrie 1953 i sa acordat Ordinul Muncii clasa I, iar în anul 1954 a primit pentru 

a douaa oară Premiul de Stat clasa I. 

Recunoaşterea meritelor sale peste hotare este ilustrată de alegerea sa ca 

membru al Academiei Italiene, membru al Academiei Mondiale de Ştiinţe si Arte din 

Geneva, membru al Comisiei Internaţionale pentru Instituirea Tabelelor Anuale de 

Constante şi Date Numerice cu sediul la Paris, membru al Societăţilor de Chimie din 

Washington, Paris, Viena şi Berlin. 

Prin activitatea sa deosebită de dascăl, om de ştiinţă, cercetător şi savant, 

profesorul Gheorghe Spacu a dat un impuls puternic dezvoltării chimiei în ţara noastră 

şi a contribuit la afirmarea acesteia peste hotare. 

Profesorul Gheorghe Spacu a lăsat în urma sa o şcoală în plină dezvoltare, o 

operă ştiinţifică vastă, dar mai ales a lăsat un anumit stil de muncă. 

Pentru toate acestea, cei care lau cunoscut şi au lucrat alături de el îi vor 

păstra o vie şi pioasă recunoştiinţă; pentru cei care nu lau cunoscut, pentru tineretul 

nostru studios, evocarea vietii şi operei profesorului Gheorghe Spacu poate constitui 

pilda vie a unei vieţi de muncă perseverentă şi creatoare, de pasiune şi dăruire 

dedicate propăşirii chimiei în tara noastră, un îndemn la muncă pentru atingerea celor 

mai înalte teluri. 

 

Acest articol omagial (publicat anterior în Revista CHIMIA, nr. 2, martie 

2003) a fost scris de Acad. prof. dr. doc. Maria BREZEANU, elev şi apoi 

strălucit continuator al Şcolii Româneşti de Chimie Coordinativă până în 

anul 2005. 
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Raluca RIPAN 

(1894 – 1975) 

 
 

Născută la 27 iunie 1894 la Iaşi, a urmat in perioada 1906  1914 cursurile 

liceului “Oltea Doamna”, afirmânduse ca elevă cu înclinaţie spre disciplinele 

ştiinţifice şi apoi în perioada 1914  1919 a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe, secţia 

Fizică  Chimie a Universităţii din Iaşi, având ca profesori mari personalităţi ale 

învăţământului chimic din România: Petru Poni şi Nicolae Costăchescu la Chimie 

Anorganică, Anastasia Obrejia la Chimie Organică şi Petre Bogdan la Chimie – 

Fizică. Având drept model valoroasa şcoală de la Iaşi, în iunie 1919 şia luat licenţa 

la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, iar pe baza rezultatelor obţinute, în toamna aceluiaşi 

an a fost angajată ca preparator la Laboratorul de Chimie Minerală şi asistentă la 

Laboratorul de Chimie – Fizică. 

După terminarea primului război mondial şi a unirii Transilvaniei cu patria 

mamă, în anul 1919 la Cluj Napoca lua fiinţă o nouă universitate românească prin 

recrutarea de numeroase cadre didactice de prestigiu ştiinţific din tară. Printre aceştia, 

la Facultatea de Ştiinţe sau integrat Emil Racoviţă, D. Pompei, Gheorghe Bratu şi 

A.I. Scriban, iar la învăţământul chimic, profesorii Adrian Ostrogovici, Gheorghe 

Spacu şi Dan Bratu Rădulescu. Un an mai târziu, în 1920 Raluca Ripan a fost 

transferată la Cluj Napoca, ca şefă de lucrări la Catedra de Chimie Anorganică şi 

Analitică condusă de profesorul Gheorghe Spacu. Lucrând sub directa îndrumare 

exigentă şi competentă a profesorului Gheorghe Spacu, pentru Raluca Ripan începe o 

nouă etapă a maturităţii şi asccensiunii ştiinţifice, beneficiind de cadrul cunoaşterii 

complete a specialităţii în care sa consacrat. 

În anul 1922 şia susţinut teza de doctorat întitulată “Amine duble corespunzătoare 

sulfaţilor dublii din seria magneziană”, la Facultatea de Ştiinţe din Cluj Napoca în faţa 

unei comisii formată din profesorii: Gheorghe Spacu, Adrian Ostrogovici şi Dan 

Bratu Rădulescu, obţinând titlu ştiinţăific de doctor în chimie cu menţiunea ”Suma 

cum laude” devenind prima femeie doctor în ştiinţe chimice din România. 

În perioada anilor 1920  1931, în calitate de şefă de lucrări, a îndrumat şi 

condus activităţi practice la laboratoarele de Chimie Anorganică, Analitică şi 

Alimentară, în paralel funcţionând şi pe postul de asistent (1924  1926) la 

disciplinele de chimie ale Academiei de Studii Comerciale şi Industriale şi pe postul 
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de conferenţiar suplinitor (1925  1927) la Facultatea de Medicină şi Farmacie din 

Cluj. Odată cu înfinţarea cursului de Chimie Alimentară în anul 1926, în cadrul 

Catedrei de Chimie Anorganică, este numită conferenţiar suplinitor şi definitivată în 

1931, fiind primul conferenţiar al secţiei de chimie din Cluj Napoca. Pe baza lucrării 

”Cercetări asupra cianaţilor” în 1930 este abilitată docentă în chimie. Menţionăm că 

între anii 1938  1941, după pensionarea profesorului Adrian Ostrogovici, a predat şi 

cursul de Chimie Generală la Secţia de Ştiinţe Naturale şi Chimie. 

În urma dictatului de la Viena, când Facultatea de Ştiinţe din Cluj sa refugiat 

la Timişoara (1940  1945), Raluca Ripan a dovedit calităţi deosebite de bun 

organizator, îndrumător şi educator, asigurând transportarea zestrei Laboratorului de 

Chimie Anorganică şi Analitică de la ClujNapoca la Timişoara şi instalarea lui în 

clădirea poştei. În anul 1942, Raluca Ripan a fost numită profesor titular, preluând 

conducerea Catedrei de Chimie Anorganică şi Analitică, devenită vacantă în urma 

transferului profesorului Gheorghe Spacu la Bucureşti. 

După terminarea celui de al doilea război mondial şi reîntoarcerea din refugiu, 

la ClujNapoca, Raluca Ripan a depus o muncă plină de însufleţire şi devotement 

pentru reinstalarea laboratoarelor de chimie anorganică şi analitică. Fire dotată cu 

calităţi intelectuale remarcabile şi o vocaţie incomparabilă pentru meseria aleasă, 

Raluca Ripan, datorită prestigiului câştigat dea lungul anilor, la 2 noiembrie 1948 a 

fost alesă membru titular al Academie, devenind prima femeie academician din 

România. Asa cum sublinia academicianul Coriolan Drăgulescu ”alegerea sa în 

Academie a însemnat un un omagiu adus meritelor şi recunoaşterea contribuţiei în 

activitatea sa de profesor universitar, cercetător ştiinţific, organizator al 

învăţamântului şi cercetării ştiinţifice”. După înfinţarea Filialei de la Cluj a Academie 

(1949), a luat fiinţă Institutul de Chimie din Cluj (1951) a cărui conducere a fost 

încredinţată Acad. Prof. Raluca Ripan până la pensionare (1970). 

După 18 iunie 1957 şi până la sfârşitul vieţii (5 decembrie 1975), academician 

Raluca Ripan a îndeplinit funcţia de preşedinte al Filialei Academiei la Cluj Napoca. 

Deasemenea, pe linia învăţământului universitar, a avut numeroase funcţii de 

conducere: şeful Catedrei de Chimie Anorganică (1949  1964), decan al Facultăţii de 

Chimie (1947  1951) şi rector al Universităţii ”Victor Babeş” (1952  1956).  

Având şansa de a fi fost elev şi colaborator la catedra şi la institut, timp de 

aproape trei decenii al “Doamnei academician”, cum obişnuiam săi spunem, îmi 

amintesc cu emoţie figura impozantă, sobră, calmă şi inteligentă, cu o privire 

pătrunzătoare, care impunea stimă şi respect. Deosebit de cultă şi cu o mare 

sensibilitate sufletească, Raluca Ripan era întotdeauna un interlocutor agreabil şi 

spiritual, nelipsit de o fină ironie, atunci când era cazul. Manifestând o vocaţie 

deosebită pentru activitatea didactică, îşi pregătea minuţios cursurile, care erau spuse 

cu căldură şi convingere. Aceste prelegeri, care erau adevărate evenimente ştiinţifice, 
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au captivat numeroase generaţii de studenţi, pe care ia pregătit şi educat întro 

muncă neobosită şi plină de abnegaţie în domeniul chimiei. Prin capacitatea sa 

ştiinţifică şi prin stilul pedagogic Raluca Ripan sa impus ca o profesoară cu prestaţă, 

permanent preocupată de formarea specialiştilor cărora le recomanda: pasiune, 

consecvenţă şi modestie. Examenele erau un prilej de învăţăminte profesionale, 

pedagogice şi educative, un dialog al profesorului cu studenţii care iau fost atât de 

dragi şi pe care îi ajuta uneori şi material, când aceştia o solicitau. Dealtfel, în limita 

posibilităţilor, Raluca Ripan ajuta pe toţi oamenii în nevoie care i se adresau, căci 

dincolo de graniţele ştiinţifice, întotdeauna nea copleşit umanitatea profesorului 

tălmăcită în fapt. 

Vasta operă ştiinţifică realizată de Raluca Ripan în cei peste 55 ani de 

activitate neîntreruptă, cuprinde peste 300 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi 

străinătate, precum şi o serie de manuale didactice din domeniul chimie anorganice, al 

chimiei coordinative şi al chimie analitice, orientate spre probleme esenţiale cu 

valoroase consecinţe teoretice şi prectice. 

Debutul în cercetarea ştiinţifică la făcut cu o serie de studii în clasa aminelor, 

sub conducerea profesorului Gheorghe Spacu, aceste lucrări costituind subiectul tezei 

de doctorat. În continuare Raluca Ripan a investigat aminele de cupru şi cobalt cu 

piridină şi urotropină şi a sintetizat o nouă clasă de amine metalice: cianaţi cu 

urotropină sau cu piridină, cu ajutorul lor elaborând o serie de metode de separare şi 

dozare a aluminiului, zincului şi cobaltului, studii care au la bază obţinerea titlului de 

docent în ştiinţe chimice. Tot în perioada de început se remarcă în obţinerea de noi 

amine metalice din clasa tiocianaţilor şi a amminelor complexe: selenocianaţi, precum 

şi cele cu urotropină, pe baza cărora a instituit o serie de metode de dozare 

potenţiometrice şi conductometrice. Împreună cu Gheorghe Ciuhandru a studiat şi 

obţinut noi seleniaţi complecşi de piperazină, eleborând o nouă metodă de dozare a 

ionului selenic. 

După revenirea din refugiu, în prin plan al activităţi de cercetare ştiinţifică a 

profesorului Raluca Ripan sau aflat combinaţiile complexe şi în particular cele din 

clasa izo şi heteropolianionilor. Ele au vizat studierea formării, a stabilităţii şi a 

propietăţilor caracteristice, prin cele mai varite metode de care dispuneau cercetătorii 

la acea epocă. Afirmarea în acest domeiu sa făcut în colaborare cu A. Duca, cu 

ajutorul studiului condensării acizilor periodici, urmate de o grupă de lucrări în 

colaborare cu Mariana Puscaşiu, când au urmărit condensarea ionului molibdenic prin 

metode cromatografice şi potenţiometrice, continuate în colaborare cu A. Duca şi N. 

Calu. Ulterior prin titrări potenţiometrice sau studiat fenomenele de condensare a 

acizilor izopoliwolframici împreuna cu M. Puscaşiu. 

Prin metode moderne şi sensibile de cercetare a structuri compuşilor 

coordinativi, Raluca Ripan, în colaborare cu Gheorghe Marcu, a efectuat ample studii 

cu ajutorul izotopilor radioactivi asupra condensării wolframatului de sodiu marcat cu 
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wolfram radioactiv, în funcţie de pH, concentraţie şi temperatură, determinanduse 

pentru prima dată şi gradul de condensare. O lucrare deosebit de importantă efectuată 

de aceeaşi autori, o constitue urmărirea comportări wolframatului de sodiu marcat cu 

wolfram radioactiv, sub acţiunea acizilor organici. 

”În laboratoare”, mărturisea academician Ilie Murgulescu, cu prilejul 

Omagiului Academiei, adus la împlinirea a 70 de ani de viaţa (29 iunie 1964), ”ea 

nea instruit nu prin discursuri, ci prin activitatea sa concretă şi prin exemplul 

personal” şi ”exigenţa în domeniul specialităţii sale, chimia anorganică, a pregătit la 

nivel ştiinţific superior, numeroase generaţii de chimişti”. 

Preocupată de grija pentru a forma generaţii de chimişti valoroşi pe care o 

considera ca pe o datorie de onoare, Raluca Ripan mărturisea: ”Poate cea mai vie 

mulţumire o am când, parcurgând laboratoarele uzinelor, laboratoarele de cercetare, 

şcolile, universitatea, chiar şi Academia, întâlnesc foşti studenţi, azi doctoranzi sau 

doctori în ştiinţe, în formarea cărora am contribuit cu dragoste şi dorinţa de a da ţării 

noastre specialişti bine pregătiţi. Sunt mulţumită, căci constat că schimbul nostru de 

mâine lucrează acum în rând cu noi şi este un schimb de elită. Tinerii specialişti sunt o 

dovadă vie, care ilustrează rodul muncii mele”. Aşa cum sublinia profesorul Candin 

Liteanu: ”Raluca Ripan a fost un viu exemplu pentru elevii şi colaboratorii săi, cărora 

lea îndrumat nu numai munca ştinţifică, dar a fost şi sfetnicul şi educatorul lor”. 

Rezultatele muncii sale de profesoreducator sunt evidenţiate de numerose 

generaţi de valoroşi chimişti, dintre care unii au devenit recunoscuţi oameni de ştinţă 

şi profesori universitari, cum sunt : I. Murgulescu, C. Drăgulescu, C. Liteanu, etc. 

Stimulată de lucrările lui Gheorghe Spacu şi de ipoteza lui Miolatti 

Rosenheim, profesorul Raluca Ripan a iniţiat o nouă direcţie de cercetare în domeniul 

heteropolianionimor. Cercetările ce au urmat, în paralel cu cele din clasa 

izopolianionilor, aveau să pună temelia şcolii româneşti de chimie a izo şi 

heteropolianionilor, care se va afirma pe plan mondial alături de şcoala întemeiată de 

P. Souchay (Paris), V. I. Spitsân (Moscova), L. C.W. Baker (Washinton ) şi altele. 

Primele lucrări iniţiate de Raluca Ripan în acest domeniu au fost efectuate în 

colaborare cu C. Liteanu asupra bazicităţii heteropolianionilor din clasa 1:12 cu 

fosfor, siliciu şi bor şi atomi adenzi de molibden sau wolfram. Cercetările au continuat 

în colaborare cu A. Duca, N. Calu, prin metode pontenţiometrice, polarografice şi 

cromatografice asupra diverşilor heteropolianioni. 

Începand cu anul 1958, Raluca Ripan în colaborare cu Gheorghe Marcu au 

efectuat ample studii în domeniul izo si heteropolianilor cu ajutorul izotopilor 

radioactivi, care au urmărit în special, formarea şi stabilitatea în funcţie de pH, 

bazicitatea heteropoliwolframaţilor utilizând printre alte metode radiocromatografie şi 

electroforeza pe hartie, precum şi viteza de scimb izotopic. De mare interes structural 

sau bucurat materialele cu radioizotopi asupra formării sărurilor acidului 

silico12wolframic cu ioni marcaţi cu radioizotopi de sodiu, potasiu, cesiu, argint 
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care au condus la evidenţierea caracterului de schimbător de ioni a acestora şi a 

bazicitătii. 

Multe alte seturi de lucrări efectuate de Raluca Ripan şi Gheorghe Marcu au 

vizat studii asupra comportării complexului binuclear de wolfram sau molibden cu 

izotopi radioactivi. 

În colaborare cu A. Duca, D. Stanescu şi M. Puscaşiu, profesorul Raluca 

Ripan a sintetizat şi studiat structural pentru prima dată heteropoliwolframaţii 

policationici. 

În paralel cu aceste cercetări, Raluca Ripan a dezvoltat numeroase cercetări în 

domeniul chelaţiilor metalici. În colaborare cu Cs. Varhely a sintetizat şi analizat 

câteva sute de derivaţi ai unor combinaţii complexe de tip chelatic din clasa 

dioximaţilor de cobalt (III) cu ciclopentandioxime şi ciclohexandioxime cu diferite 

amine aromatice şi heterociclice. 

Împreună cu Gheorghe Marcu a cercetat pentru prima dată la noi în ţară 

structura unor combinaţii complexe cu ajutorul izotopilor radioactivi. 

Remarcânduse pentru pasiunea faţă de combinaţiile complexe de care şia 

legat definitiv numele, Raluca Ripan a desfăşurat şi alte cercetări în domeniul chimiei 

anorganice, de separarea, concentrarea şi obţinerea unor elemente cum sunt: telurul, 

bismutul, molibdenul, aurul, uraniul şi altele cu valoroase aplicaţii practice. Printre 

acestea amintim lucrarea de importanţă capitală pentru chimia telurului, efectuată în 

colaborare cu G. Marcu şi N. Pascu, care au elaborat un procedeu de extracţie a 

telurului din glazurile de la cupelaţia aurului, procedeu transpus în pilot la Uzinele 

Metalochimice din Baia-Mare. 

Utilizând aurul radioactiv Raluca Ripan în colaborare cu G. Marcu şi N. 

Pascu, au determinat viteza de circulaţie pe faze la flotarea piritelor aurifere din 

instalaţia de la Uzinele de cianuraţie da la Săsar (Baia Mare). 

Valoroasele rezultate obţinute în domeniul aplicativ al activităţii de cercetare 

sau materializat şi în brevete de invenţii. Elaborate împreună cu o serie de 

colaboratori, acestea vizează procedee de obţinere a miniului din minereuri, procedee 

de deferizare şi albire chimică a caolinului, de separare a aurului, paladiului şi 

platinei, precum şi obţinerea unui preparat de aur strălucitor pentru decorarea sticlei şi 

porţelanului de menaj. 

Vasta şi bogata activitate de chimist anorganician a Ralucăi Ripan a fost 

dublată permanent de cea de chimist analist, implicânduse cu pasiune în găsirea şi 

elaborarea a numeroase metode de analiză chimică, aceste lucrări reprezentând 

aproximativ o treime din activitatea sa ştiinţifică. În acest context, menţionăm că 

Raluca Ripan este cea care a introdus, pentru prima dată în ţara noastră, 

semimicroanaliza la Facultatea de Chimie din ClujNapoca. 
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Debutul în domeniul analizei chimice la facut sub conducerea prof. G. Spacu, 

elaborând o nouă metodă matematică de dozare a nichelului şi o nouă metodă de 

determinare a clorului în prezenţa sulfocianurilor. 

Alte lucrări de chimie analitică au fost efectuate în colaborare cu C. 

Drăgulescu, E. Popper, I.Pârvu şi alţi colaboratori. 

Multe din rezultatele cercetărilor sale au fost comunicate la Congrese 

Internationale de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC) de la: Lisabona (1956), Paris 

(1961), Londra (1963), Moscova (1965), precum şi la Conferinţe Internaţionale de 

Chimie Coordinativă de la: Detroit (1961), Stockholm (1964), Tokio (1965), St. 

Moritz (1966) Yena (1969), precum şi la prima şi a doua Conferinţă Internaţională de 

Utilizare Paşnică a Energiei Atomice de la Geneva 1955, respectiv 1958. 

Bogata şi valoroasa activitate ştiinţifică a savantului român sa bucurat de 

aprecieri internaţionale, fapt pentru care a fost aleasă: 

- membru de onoare a Societăţii de Chimie Industrială a Franţei, 

- membru al Societăţii Germane de Chimie. 

Totodată Universitatea ”Nicolaus Copernic” din Thorun (Polonia) ia acordat 

în 1963 titlu de ”Doctor honoris causa”. 

Viaţa şi munca savantului Raluca Ripan, îndemnul permanent către muncă şi 

viaţă, probitate şi imaginaţie ne rămâne un exemplu pentru tineretul studios, un model 

de încredere în forţe propii şi de apărător al comorilor noastre culturale şi ştiinţifice. 

 

 

Prof. Gheorghe MARCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVII, 2009  31 

Costin D. NENIŢESCU 

(1902 – 1970) 

 

 

Aparent este o sarcină uşoară să descrii viaţa şi opera profesorului Costin 

Neniţescu. Este doar atât de bogată în evenimente şi realizări de seamă! Şi totuşi este 

atât de greu să observi şi mai ales să descrii în vorbe inefabilul care a dat atâta 

specificitate personalităţii sale, făcândune să ne întrebăm ca odinioară Shakespeare: 

"când oare asemeni lui veniva altul?" 

Încercarea de faţă este rezultatul dorinţei de a le înfăţişa tinerilor de astăzi, 

care nu lau putut cunoaşte direct pe Profesor, personalitatea acestui mare om care a 

constituit un model pentru mulţi dintre cei care au avut privilegiul de a lucra în 

preajma sa. 

Când şia început cariera academică la Universitatea din Bucureşti, tânărul 

asistent de numai 23 de ani Costin Neniţescu, aducea cu sine un important capital 

ştiinţific: făcuse studii superioare de chimie la două din cele mai renumite universităţi 

europene: Politehnica din Zürich şi Universitatea din München; fusese unul din elevii 

preferaţi ai lui Hans Fischer, devenit încă de pe atunci celebru pentru lucrările sale în 

domeniul colorantului sângelui  hemina, lucrări pentru care a fost distins în anul 

1930 cu premiul Nobel. În acest domeniu, atât de important pentru întelegerea 

proceselor vietii, îşi efectuase teza de doctorat şi tânărul Costin Neniţescu: sinteza 

acizilor filo şi criptopirol carboxilici, avea să contribuie mai târziu la realizarea 

celebrei sinteze a heminei. Dar tânărul doctor aducea cu sine mai ales un spirit nou, 

izvorât din câteva calităti personale de mare valoare. 

Exista în primul rând în acest spirit o nestăvilită dorinţă de a crea ceva nou, 

altfel decât ceea ce fusese cunoscut mai înainte. Înclinaţia sa spre o gândire 

independentă, originală, dăduse încă mai demult dovezi elocvente. În perioada 

pregătirii tezei de doctorat realizase, complet în afara tutelei conducătorului său 

ştiinţific, o sinteză originală a indolului prin reducerea onitroωnitrostirenului. 

Simplitatea ideii  care de altfel a conferit sintezei o valoare preparativă neperimată 

până astăzi  a surprins şi a stârnit admiratia mentorului ştiinţific, Hans Fischer. 

Întradevăr, marele chimist nu se înşela: metoda a rămas în arsenalul sintezelor valoroase 

ale indolului, purtând pentru totdeauna numele descoperitorului ei: "sinteza Neniţescu". 

Dar marea înclinaţie spre originalitate a viitorului savant este o trăsătură de 

caracter ce poate fi regăsită încă mai de timpuriu, la tânărul de numai 16  17 ani, care 
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nota întrun caiet în anii 1917  1919: "Notiţele din acest caiet nu vor fi propriuzis 

un jurnal, nu voi scrie zilnic şi nici nu voi povesti toate întâmplările din viaţa mea. 

Voi scrie numai despre ceea ce mă preocupă şi nu mă voi conduce după nici o normă. 

În modul acesta voi putea şti, după câtiva ani, evoluţia gândirii mele". Iar întro 

adnotare la una din încercările sale literare din acea vreme, o nuvelă istorică scrisă în 

1918, spune că "va trata acest subiect din alt punct de vedere decât Plutarh în ale sale 

"Vieţi ale bărbaţilor iluştri". Dincolo de naivitatea specifică vârstei, aceste mărturisiri 

vădesc un spirit nonconformist, un căutător asiduu al căilor încă neumblate. Nu ne 

va surprinde aşadar faptul că la rândul său studentul Costin Neniţescu admira spiritul 

novator al unora din profesorii săi. "De la Staudinger am învătat spune el mai târziu 

cât este de util să priveşti lucrurile şi din alt punct de vedere decât predecesorii tăi". 

O altă calitate esenţială, vădită de timpuriu şi apoi niciodată infirmată pe 

parcursul întregii sale vieţi, a celui ce a devenit profesorul şi academicianul Costin 

Neniţescu, a fost temeinicia şi dârzenia cu care ducea la bun sfârşit lucrările începute, 

obiectivele fixate. Este o calitate dobândită, probabil, atât prin moştenirea ereditară de 

la tatăl său Dimitrie Neniţescu, cât şi prin educaţia austeră, dar principială, din familie 

sau din şcoala lui Hans Fischer. 

Despre tatăl său, doctor în drept şi unul din fruntaşii vieţii sociale a ţării 

înainte de primul razboi mondial, un contemporan al său scria: "Simţeai în el pe omul 

de fapte. De orice treabă se apuca o făcea temeinic şi cerea tuturor aceeaşi râvnă şi 

hotărâre". În această descriere a tatălui, este foarte uşor de recunoscut, punct cu punct, 

fiul. De pildă pe cel care, primind la începutul carierei sale drept loc de lucru o 

cameră mică de câţiva metri pătraţi, a pornit cu entuziasm la crearea primului său 

laborator. Sau pe cel care câţiva ani mai târziu, în 1935, ocupând prin concurs catedra 

de Chimie Organică de la Institutul Politehnic Bucureşti, porneşte din nou întreaga 

muncă practic de la început: un birou elegant este transformat în laborator; se 

construiesc mese, se introduce gaz; organizează biblioteca de laborator cu revistele si 

cărţile personale. 

Cât despre perseverenţa în munca de cercetare? Aici crezul său este dominat 

de educaţia primită în laboratorul lui Hans Fischer: "De la profesorul meu am învăţat 

nu numai ştiinţa, dar şi ceva ce nu se regăseşte în cărţi. Am învăţat, între altele, 

datoria de a îndrăzni abordarea unei probleme grele, oricât de mult ar dura şi oricât 

efort ar cere". Si întradevăr niciodată nu a dat înapoi în faţa dificultăţilor ivite: Nu a 

renunţat la sinteza unui intemediar necesar, nici când aceasta cerea 1213 faze 

consecutive şi care, cu toată acuratetea în tehnicile experimentale folosite, ducea la 

randamente globale de numai 1  2 %; mai mult, când intermediarul obţinut cu atâta 

trudă nu a dat rezultatul scontat, a avut tăria să reia încercările pe alte şi alte căi. 

De pe pozitia avantajoasă a unei priviri retrospective, la câteva decenii de la 

publicarea ei, creaţia ştiinţifică a profesorului Neniţescu ne dezvăluie o forţă de 

anticipare cu totul remarcabilă. El a intuit în mod genial unele din cele mai importante 
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direcţii pe care se va dezvolta chimia organică şi a adus contribuţii de bază la 

întemeierea acestora. Să menţionăm, pe scurt, doar două exemple: chimia reacţiilor 

decurgând prin ioni de carboniu şi problema ciclobutadienei. 

Încă de la începutul anilor '30 în cadrul cercetărilor sistematice privind reacţii 

ale hidrocarburilor catalizate de clorura de aluminiu sunt obţinute în grupul de 

cercetare al profesorului Neniţescu rezultate de primă importanţă pentru întelegerea 

ulterioară a mecanismului reacţiilor prin intermediari carbocationici. Este observat 

pentru prima oară rolul esenţial al unui cocatalizator (urme de apă) în reacţia de 

izomerizare a cicloalcanilor în prezenţa clorurii de aluminiu. Această observaţie vine 

nu numai să pună capăt unor controverse din literatură generate de rezultate 

experimentale contradictorii, ci mai ales să poarte în sine cheia viitoarei înţelegeri a 

mecanismului de formare a ionilor de carboniu. Întradevăr, mai târziu se va înţelege 

că acidul protic tare care se formează prin interacţiunea dintre acidul 

Lewiscatalizator (clorura de aluminiu) şi donorul de protoni cocatalizator (urme de 

apă), este responsabil de formarea ionilor de carboniu şi apoi de carbeniu. De la 

observarea şi întelegerea rolului cocatalizatorului, cunoaşterea a evoluat ulterior firesc 

spre protonarea în medii superacide a metanului, cu punerea în evidenţă a ionului de 

metoniu (CH5
+
) şi de aici la o chimie heterolitică fabuloasă a metanului  în prezent în 

plină dezvoltare. 

Tot din această perioadă datează alte importante observaţii fundamentale privind 

reacţia cicloalchenelor cu cloruri acide catalizată de clorura de aluminiu, în ciclohexan 

ca solvent (cunoscută astăzi în literatură ca "reacţia Neniţescu de acilare reductivă") sau 

transferul de hidrogen "întro formă foarte activă". Aceasta este prima menţionare a 

transferului intermolecular de ion de hidrură, aşa cum va fi numit mai târziu. 

Pe de altă parte, seria de lucrări din perioada 1965  1970, în care sunt studiate 

îndeosebi reacţii solvolitice, vizează înţelegerea unor aspecte mecanistice de 

rafinament în formarea şi transformările carbocationilor. 

Cum este firesc, această vastă şi importantă muncă ştiinţifică sa bucurat de o 

largă recunoaştere în opinia publică ştiinţifică internaţională. Una din dovezile în acest 

sens o constituie faptul că, la cea mai importantă lucrare monografică în acest domeniu, 

" Carbonium Ions", apărută în SUA, profesorul Neniţescu a fost invitat să contribuie cu 

două mari capitole. Între acestea şi cel introductiv, în semn de recunoaştere a unor 

priorităţi în timp ale şcolii româneşti. În nota editorială, la apariţia volumului III din 

această lucrare se spune: "De la publicarea volumului II în 1970, trei dintre cei care au 

adus contribuţii majore la chimia modernă a ionilor de carboniu, profesorii, Sir 

Cristopher Ingold, Costin Neniţescu şi Saul Winstein, au decedat. Tuturor ne vor lipsi. 

Opera lor va continua, totuşi, să ghideze generaţiile viitoare". Locul pe care savantul 

român îl ocupă în circuitul universal al ştiinţei este astfel încă o dată fixat. 

Problema ciclobutadienei este un alt exemplu strălucit de anticipare şi 

abordare a unui domeniu, care ulterior sa dovedit extrem de productiv. În anul 1968, 
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când prezenta în cadrul unei conferinţe Max Tishler susţinută la Universitatea Harvard 

rezultatele originale obţinute de grupul său în acest domeniu, profesorul Costin 

Neniţescu, întrebat fiind ce la determinat să atace o problemă atât de grea, a răspuns 

cu cuvintele celebrului explorator Mallory atunci când acesta a fost întrebat de ce vrea 

să escaladeze Everestul: "Pentru că există". Este filozofia omului de ştiinţă, pe care 

Profesorul o înfăţişa uneori studenţilor săi sub forma unei parabole: "În faţa unui pisc 

aparent inaccesibil se află trei persoane, un dogmatic, un sceptic şi un cercetător. 

Dogmaticul nu se angajează în ascensiune; pentru el credinţa că o poate face este de 

ajuns pentru ai da satisfacţia spirituală deplină. Nici scepticul nu merge mai departe 

de teama inutilităţii. Cercetătorul ştie că nu va putea atinge el însuşi vârful; totusi 

începe urcuşul, caută poteci, marchează drumul pentru cei care vor veni după el". 

Ciclobutadiena era, în anii '50 un vârf ascuns în ceaţă al chimiei organice. 

Ideile relativ noi izvorâte din calcule mecaniccuantice prevedeau că trebuie să fie 

foarte instabilă, antiaromatică. Pentru prima oară abstracţiile matematice deveneau 

sfetnici ai experimentatorului. Sfetnici de încredere? În privinţa ciclobutadienei, una 

din structurile aparent simple, răspunsul era totuşi necunoscut, căci nimeni nu reuşise 

să o obţină. Scepticismul era cu atât mai mare cu cât nereuşitele implicaseră mai 

înainte şi unul din titanii chimiei, Rudolf Willstatter. Şi totuşi profesorul Neniţescu 

atacă cu curaj problema. Pe parcursul unui deceniu de muncă asiduă, numeroase 

puncte misterioase din chimia ciclobutadienei sunt rând pe rând clarificate: se arată că 

ciclobutadiena se formează în cursul unei reacţii de eliminare de brom din 

tetrabromociclobutan şi suferă rapid o dimerizare: benzociclobutadiena  şi ea un 

intermediar la fel de eluziv ca şi sistemul de bază  este captată sub forma unor dimeri 

cu structuri diferite şi apoi prin reacţii cu diene, sunt obţinuţi complecşi ai 

ciclobutadienei şi benzenului Dewar, pornind de la acetilene. În cursul cercetărilor în 

problema ciclobutadienei au mai fost obţinute unele realizări noi de importanţă 

majoră. A fost descrisă prepararea cis-diclorociclobutenei (numită ulterior "diclorura 

Neniţescu"), care a deschis calea practică spre obţinerea complexului cu fier al 

ciclobutadienei; a fost sintetizată triciclo[4,2,2,02,5]decatriena, cunoscută azi sub 

numele de "hidrocarbura Neniţescu"; unul din dimerii benzociclobutadienei obţinut în 

laboratorul din Bucureşti poartă şi el numele de "dimerul Neniţescu". 

Atât ciclobutadiena, cât şi "hidrocarbura Neniţescu" au deschis un orizont larg 

în sinteza organică modernă. Au devenit accesibile pe aceste căi molecule cu structuri 

neobişnuite de poliedre regulate, inclusiv unele din cele considerate de filosofia 

platoniană ca reprezentând esenţa lucrurilor, cum sunt tetrahedranul (tetraedrul=focul) 

sau cubanul (cubul= pământul). Se poate spune că "hidrocarbura Neniţescu", prima 

anulenă, (CH)10, a propulsat chimia anulenelor, azi în plin avânt. Este greu de spus, în 

acest moment, care vor fi consecinţele practice ale acestei chimii noi. Să notăm pentru 

moment doar faptul că se sintetizează de pe acum derivaţi de cuban în calitate de 

"compusi energetici", adică substanţe ce înmagazinează cantităţi neobişnuite de energie. 
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În loc de concluzie la o trecere în revistă atât de sumară a operei ştiinţifice a 

savantului, voi cita câteva cuvinte pline de sens dintro notă biografică a cărei 

importanţă este cu atât mai mare, cu cât vine din partea unuia din marii chimişti 

contemporani, Rolf Huisgen: "Costin Neniţescu, ca şi Hans Fischer, aparţine marilor 

arhitecţi ai chimiei organice". 

Aceste cuvinte spun foarte mult despre prestigiul ştiinţific al savantului. Un 

prestigiu confirmat de alegerea sa ca membru al Academiei Române precum şi a 

numeroase academii ştiinţifice din străinătate, ca şi de acordarea, în 1970, a medaliei 

"A. W. von Hofmann" una dintre cele mai prestigioase distincţii ştiinţifice din lume. 

Dar personalitatea sa nu poate fi disociată de calitatea sa de profesor, de om de 

învăţământ. Mai mult, sar putea spune chiar că acesta este aspectul cel mai reprezentativ, 

ca şi cel mai bogat în consecinţe al vieţii sale. El însuşi sa considerat întâi professor, iar 

studenţii iau răspuns cu aceeaşi dragoste numindul "Magistrul" lor. 

Pentru ca tinerii de astăzi să înţeleagă mai uşor interesul generaţiilor din trecut, 

al celor peste 40 de promoţii de studenţi care aşteptau cu reală emoţie lecţiile 

"Magistrului", voi încerca un răspuns cu mintea şi inima studentului de atunci. 

Chiar simpla sa apariţie era impunătoare: înalt, cu frunte înaltă, nas acvilin, cu 

profil caracteristic, avea o privire pătrunzătoare, plină de inteligenţă. Figura oglindea 

complexitatea sufletului, iar mobilitatea expresiei reflecta un temperament vulcanic. 

Era apoi cuvântul, de o frumuseţe aparte, deosebită, izvorâtă nu din metafore, nici din 

arta oratoriei, ci dintro perfectă îngemănare a ideilor, din firul limpede care ducea 

spre dezlegarea enigmelor, spre descoperire. Aveam un reconfortant sentiment de 

certitudine dat de conştiinţa faptului că ne aflam la izvorul primar, sigur, nepoluat de 

preluări ce iar fi putut vicia calitatea. Eram şi mândri de faptul că idei ştiinţifice 

fundamentale intrate deja în patrimonial chimiei şi care, desigur, erau studiate pe 

meridiane oricât de îndepărtate, în orice universitate din lume, îsi aveau sorgintea în 

laboratorul alăturat, iar nouă ne erau transmise de însuşi descoperitorul lor. Era aşa 

pentru că profesorul nostru a fost întreaga viaţă credincios ideii că pentru a fi eficient 

în transmiterea ştiinţei trebuia să ai şi vocaţia de a o îmbogăţi. Dar dacă generaţia de 

azi şi cele viitoare nu vor mai putea niciodată să se bucure de astfel de trăiri, nu este 

mai puţin adevărat că au şi ele posibilitatea de a cunoaşte direct o parte din ştiinţa 

profesorului Neniţescu. Acea parte care a fost pentru totdeauna păstrată de filele 

cărtilor sale. Conştient de importanţa existenţei unor tratate universitare moderne, care 

să dea tineretului posibilitatea unui studiu temeinic al chimiei, Costin Neniţescu a 

scris încă în 1928 prima ediţie a cărţii de chimie organică. O carte care de atunci este 

nelipsită din mâna tuturor celor ce studiază chimia; o carte care a deschis pasiuni 

pentru chimia organică; o carte care a făcut ca tinerii români să se situeze în frunte în 

competiţiile ştiinţifice internaţionale; o carte care răspândind cunoştinţe în rândul 

răspânditorilor de cunoştinţe a dus la o creştere exponenţială a interesului pentru 

chimia organică. Cartea a rămas de peste 40 de ani principalul ghid al celor ce învaţă 
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chimia organică, pentru că este greu ca cineva săşi dorească ceva mai mult de la o 

scriere de acest gen. Nivelul sa păstrat permanent actual, pentru că la fiecare ediţie, 

din cele opt succesive de până acum, cartea a fost mereu întinerită; ultimele două 

ediţii prin grija regretatei acad. prof. Ecaterina CiorănescuNeniţescu, soţia si 

colaboratoarea apropiată a Profesorului. 

Tratatul de Chimie Generală destinat în prima sa formă studenţilor Universităţii, 

cărora lea predat acest curs în anii 1928  1935 a căpătat, graţie unor reeditări 

succesive, o răspândire la fel de generală. La dispariţia fulgerătoare a Profesorului, 

creionul a rămas pe o pagină din manuscrisul unei noi ediţii la care lucra. 

Dragostea şi sentimentul responsabilităţii faţă de tânăra generaţie lau făcut pe 

Profesor să scrie în perioada '65  66 cărţi de chimie pentru liceu. Savantul şi 

profesorul universitar nu se sfia să se adreseze celor care făceau primii paşi pe calea 

chimiei. A făcuto cu convingerea că realizează ceva important pentru ţară şi pentru 

tineretul ei: "O fac pentru ei, pentru acest tineret român plin de entuziasm şi de talent, ca să 

poată să ocupe şi el pe firmamentul chimiei universale locuri de cinste pe care le merită". 

Dacă toate aceste valori se păstrează azi ca şi în trecut, există însă altele care 

se mai păstrează doar în memoria trecătoare. 

Toţi cei care iau fost colaboratori îşi amintesc desigur frumuseţea aparte a 

ceasurilor târzii din seară, la vremea când nu se mai începeau noi experienţe şi când 

rând pe rând se adunau cu toţii în jurul Profesorului. Discuţia aluneca atunci de la 

problemele de chimie la alte subiecte precum vestigii ale vechilor civilizaţii, artă, 

muzică, literatură, căci Costin Neniţescu avea o cultură umanistică ce uimea pe toţi cei 

ce au avut prilejul să discute cu el. Cunoştea clasicii şi literatura modernă; civilizaţia 

sumeriană, ca şi cea a vechilor egipteni şi mai ales vasta civilizaţie cretanogreacă îi 

erau tot atât de familiare ca şi istoria tării desprinsă din filele cronicilor. Admira pictura 

impresionistă, iubea muzica, îndeosebi Bach, Mozart sau Schubert. 

Celor care au trăit acele momente lea rămas o parte din sufletul Profesorului, 

chiar dacă astăzi mai pot spune doar: 

"Tot mai citesc măiastraţi carte  

Deşi ţio ştiu pe dinafară…"  

Prof. Sorin ROŞCA   
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Ilie G. MURGULESCU  

(1902 – 1991) 

 

La 27 ianuarie 2002 sa împlinit un secol de la naşterea academicianului profesor 

Ilie Murgulescu, distinsă personalitate a chimiei din tara noastră, fost preşedinte al 

Academiei Române şi Ministru al Învăţământului, întemeietorul şcolii moderne de 

chimiefizică din Facultatea de Chimie a Universităţii Bucureşti şi a Institutului de 

Chimie Fizică al Academiei Române, institut care în prezent îi poartă numele. 

Academicianul Profesor Ilie G. Murgulescu sa născut la 27 ianuarie 1902 la 

Cornu, în judeţul Dolj. După absolvirea şcolii primare din comuna natală urmează 

cursurile gimnaziului "Fraţii Buzeşti" şi liceului "Carol I" din Craiova, cunoscând la 

vârsta adolescenţei dificultăţile provocate de primul război mondial şi de ocuparea 

Olteniei. Urmează apoi cursurile Facultăţii de Ştiinţe din Cluj, făcând parte din 

primele promoţii de absolvenţi ai nou înfiinţatei Universităţi Româneşti "Regele 

Ferdinand". Îşi va reaminti în numeroase rânduri cu recunoştinţă şi duioşie, de modul 

în care învăţătorul din comuna Cornu la convins pe tatăl său să îi asigure continuarea 

studiilor, de personalitatea profesorilor din cursul secundar şi a celor din universitate.  

Un loc deosebit în amintirile sale îl ocupa profesorul Gheorghe Spacu, 

conducătorul său de doctorat şi al laboratorului de chimie anorganică în care şia 

început activitatea didactică şi ştiinţifică. De asemenea evoca adesea cursurile de chimie 

fizică şi de chimie organică ţinute de profesorul Dan Rădulescu, de decanul facultăţii, 

profesorul Adrian Ostrogovici, precum şi pe alţi membri ai corpului profesoral. 

A început activitatea didactică şi ştiinţifică pe care le va onora cu pasiune şi 

cărora le va rămâne credincios întreaga viaţă, în 1928 în laboratorul de Chimie 

Anorganică, unde şia pregătit lucrarea de doctorat referitoare la complecşii cuprului cu 

anionul tiosulfat. După obţinerea în 1930, cu "Magna Cum Laude" a titlului de Doctor 

în Chimie, efectuează un stagiu de cercetare între 1932 şi 1933, la Universitatea din 

Leipzig, în laboratorul de fotochimie condus de profesorul Fritz Weigert. 

A fost puternic influenţat de atmosfera ştiinţifică de la Institutul de Fizică al 

Universităţii din Leipzig. În acea perioadă institutul era condus de Peter Debye şi 

ilustrat de profesorii Heisenberg, Kortum, Fajans, Jost şi alţii, dintre care nu puţini au 
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devenit laureaţi ai Premiului Nobel. În acel institut îşi pregătea teza de doctorat în 

fizică, sub îndrumarea profesorului Heisenberg şi viitorul academician Şerban Ţiţeica. 

După 1934 reuşeşte la concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar de 

chimiefizică şi chimie analitică la Institutul Politehnic din Timişoara, devenind apoi 

rectorul acestui institut. Între altele, în perioada în care a fost rector a luat fiinţă la 

Timişoara Facultatea de Chimie Industrială. În toamna anului 1949 este mutat la 

Universitatea din Bucureşti, fiind numit rector şi profesor de chimiefizică. Dacă 

funcţia de rector a ilustrato numai un an, în 1950 fiind numit în cea de conducere a 

învăţământului superior, activitatea sa de predare şi de cercetare la catedră sa 

desfăşurat fără întrerupere, până la pensionarea sa din 1972 şi apoi, prin conducerea 

unor doctoranzi, până la decesul survenit la 28 octombrie 1991. 

Îndelungata activitate didactică a profesorului Murgulescu a fost caracterizată 

prin modelarea procesului didactic, la cursuri, seminarii şi lucrări de laborator, ca şi 

adaptarea celui de cercetare ştiinţifică pentru a corespunde viziunii sale privitoare la 

marile capacităţi gnoseologice şi aplicative ale chimiei fizice, specificului acesteia 

rezultat din sinteza pe care o realizează între obiectul de studiu (comun cu al chimiei) 

şi metodele de cercetare (comune în unele cazuri cu cele ale fizicii). Amplul tratat de 

chimie fizică intitulat cu modestie "Introducere în Chimia Fizică" constituie rodul 

acestei cuprinzătoare viziuni sintetice, cele 7 volume având subtitluri care definesc cu 

claritate fragmentul din disciplină la care se referă: 

 Atomi, molecule, legătură chimică, 

 Structura şi proprietăţile moleculelor, 

 Teoria molecular-cinetică a materiei, 

 Cinetica chimică şi cataliza, 

 Termodinamica chimică, 

 Nucleul atomic, reacţii nucleare şi particule elementare, 

 Electrochimia, 

primul volum fiind scris integral de profesorul Murgulescu, celelalte în colaborare cu 

unii dintre elevii săi. 

Cercetările ştiinţifice efectuate de profesorul Murgulescu în domeniul 

chimieifizice au cuprins un domeniu larg: structură moleculară şi spectroscopie, 

cinetică chimică, termodinamică chimică, electrochimie, radiochimie precum şi, în 

anii de început ai activităţii, chimie anorganică şi analitică. 

Un capitol cu o tematică vastă, abordat în 1957, a fost cel al proprietăţilor 

fizicochimice ale sărurilor topite. În acest ultim domeniu lucrările sale, 

experimentale şi teoretice, sau referit la proprietăţile termodinamice ale 

amestecurilor binare de săruri topite studiate prin metodele forţelor electromotoare, 

măsurători criometrice şi de presiune de vapori, proprietăţi de transport, în special 
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vâscozitatea şi conductivitatea electrică, proprietăţile optice ale sărurilor topite în 

special indici de refracţie, precum şi călduri de topire, de amestecare, capacităţi 

calorice ale sărurilor topite, etc. Cercetările sale în acest domeniu au coincis cu 

debutul studiilor efectuate pe plan mondial, rezultatele obţinute bucurânduse de o 

deosebită recunoaştere din partea comunităţii ştiinţifice internaţionale. 

În domeniul cineticii chimice, în care profesorul Murgulescu şia continuat de 

altfel şi predarea de la catedră în ultimii zece ani, au fost studiate: cinetica alcoolizei 

unor halogenuri de benzil, descompunerea oxalatului de cobalt în soluţie, cinetica 

unor reacţii de descompunere gazsolid. Tot în direcţia cineticii chimice sau axat în 

principal şi cercetările în domeniul fotochimiei, urmărinduse mecanismul 

descompunerii fotochimice a oxalocobaltiatului de potasiu, difenildiazometanului în 

soluţie şi a altor compuşi. 

Cercetările ştiinţifice ale profesorului Murgulescu au început la Cluj, cu 

studiul combinaţiilor complexe ale tiosulfaţilor de argint şi cupru în prezenţa 

cationilor de sodiu, potasiu şi amoniu. Aceste cercetări au fost extinse în studii 

spectrofotometrice, crioscopice şi conductometrice; în acest mod a fost obţinută 

compoziţia sării Durrand. Alte studii spectrofotometrice se referă la săruri de cupru şi 

cobalt în soluţie precum şi la tipul legăturii coordinative, ionice sau covalente în 

complecşii oxalici ai cromului, fierului şi cobaltului. 

Studii refractometrice ale unor soluţii apoase de electroliţi lau condus la 

obţinerea unor noi metode pentru determinarea refracţiilor ionice individuale.  

În domeniul electrochimiei sunt de menţionat cercetările ample efectuate de 

profesorul Murgulescu şi colaboratorii săi în studiul pasivării anodice a metalelor şi 

aliajelor. Au fost cercetate de asemeni proprietăţile electrochimice ale filmelor subţiri 

şi determinarea potenţialelor de electrod ale acestora. 

O tematică dezvoltată în domeniul chemisorbţiei sa referit la interacţiile 

puternice şi slabe ale gazelor cu suprafeţele solide. Sa urmărit şi pe această cale 

elucidarea ponderii pe care o are actul elementar de absorbţie în reacţiile catalitice simple. 

Un alt domeniu abordat în cercetările sale a fost cel al termodinamicii chimice, 

urmărind descompunerea termică a carbonatului de calciu, determinarea activităţii 

termodinamice în soluţii şi aliaje, a energiei libere a substanţelor chimice, a constantei 

de disociere a αnitrosoβnaftolului în soluţie prin metode ebulioscopice şi a 

căldurii de dizolvare a iodurii de sodiu anhidră şi hidratată prin metode calorimetrice.  

În domeniul chimiei analitice, profesorul Murgulescu a stabilit noi metode 

pentru determinarea mercurului şi a altor elemente şi a fost primul care a utilizat 

acidul oclorbenzoic în alcalimetrie şi acidimetrie. El a stabilit noi metode 

conductometrice pentru titrarea molibdaţilor şi wolframaţilor utilizând azotatul de 

argint, precum şi a ionilor complecşi cianici ai fierului, aducând contribuţii la teoria 
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proceselor de precipitare în analiza fizicochimică. A publicat studii privind punctul 

de echivalentă în titrimetrie şi determinarea potenţialului normal de electrod.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică îndrumată de profesorul Murgulescu în 

Catedra de Chimie Fizică a Universităţii Bucureşti a fost dezvoltată prin crearea 

Centrului de Chimie Fizică din cadrul Academiei Române, astăzi Institutul de Chimie 

Fizică "I. G. Murgulescu". Dintro secţie de Chimie Fizică aflată la început în cadrul 

Institutului de Fizică Atomică, iar apoi a Centrului de Cercetări Chimice al 

Academiei, Centrul de Chimie Fizică a fost întemeiat în 1963. Faţă de programul 

iniţial de cercetare, axat pe trei tematici principale: chimia fizică a sărurilor topite, 

cinetica chimică, electrochimia, Centrul a fost dezvoltat prin orientarea mai 

amănunţită a direcţiilor de cercetare, ajungându-se la nouă profile de preocupări 

ştiinţifice după cum urmează: 

 relaţii între structura moleculară şi proprietăţile fizicochimice ale 

substanţelor, natura legăturii chimice în molecule şi radicali liberi, 

 structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi cu aplicaţii în cataliză, 

biochimie şi chimie analitică, 

 proprietăţi termochimice şi termodinamice ale substanţelor, 

 studii fizicochimice în domeniul temperaturilor înalte, structura şi 

proprietăţile sărurilor topite, 

 cinetica unor reacţii în fază gazoasă şi la interfaţa gazsolid, 

 proprietăţi chemosorbtive ale catalizatorilor şi factorilor de care depinde 

activitatea şi selectivitatea catalizatorilor solizi, 

 studiul unor procese de electrod şi a cineticii electrochimice, 

 cercetări privind coroziunea electrochimică a metalelor şi aliajelor, metode de 

protecţie contra coroziunii, 

 metode cromatografice pentru determinarea compoziţiei unor amestecuri în 

legătură cu proprietăţile lor fizico-chimice. 

Institutul de Chimie Fizică se prezintă astăzi ca o unitate de cercetări cu 

posibilităţi de a cuprinde o arie tematică largă şi complexă, orientată către cercetarea 

fundamentală dar şi cu unele deschideri pentru aplicaţii în ingineria şi tehnologia 

chimică, în cercetările de farmacologie, ecologie, etc. 

Profesorul Murgulescu a fost ales membru al Academiei Române în 1948, 

recunoscânduse astfel valoarea lucrărilor sale ştiinţifice. A fost ales vicepreşedinte 

(1959  1963) şi preşedinte al Academiei (1963  1966). A fost preşedintele Comisiei 

de Spectroscopie a Academiei. 

În atmosfera ştiinţifică stimulatoare din catedra de Chimie Fizică şi din 

institut, 23 de tineri absolvenţi au obţinut titlul de doctor în chimie, iar 7 pe cel de 

doctor docent. 
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Graţie unor remarcabile aptitudini organizatorice şi a cunoaşterii în 

profunzime a procesului didactic, profesorul Murgulescu a fost rector al Institutului 

Politehnic din Timişoara (1947  1949), rector al Universităţii din Bucureşti (1949  

1950), ministru adjunct şi apoi ministru al Învăţământului (între anii 1950  1956 şi 

1960  1963). 

Recunoaşterea internaţională a meritelor sale ştiinţifice a făcut să fie ales 

membru al Academiilor de Ştiinţă din Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria şi URSS, 

precum şi al Academiei de Ştiinţe din New York. 

A fost redactor al revistelor Revue Roumaine de Chimie şi Studii şi Cercetări 

de Chimie, precum şi membru în colegiul editorial al publicaţiilor ştiinţifice 

Electrochimica Acta şi Corrosion Science. Pentru activitatea sa ştiinţifică a fost distins 

cu premii şi medalii din tară precum şi cu Medalia de Aur a celui de al 39lea 

Congres Internaţional de Industrie Chimică (1970). 

Profesorul Murgulescu era o personalitate puternică, un om drept, cu principii 

de viaţă rezultând atât din cultura dobândită, cât şi din influenţa mediului în care sa 

născut şi a crescut. Îşi amintea deseori universul satului românesc din care a învăţat sa 

preţuiască munca, seriozitatea, disciplina, hărnicia şi cuvântul dat. Nu a renunţat la 

aceste principii cu toată epoca tulbure pe care a trăit-o. Cei care şiau desfăşurat 

activitatea alături de el îşi amintesc numeroasele ocazii în care şia manifestat tactul, 

căldura binevoitoare şi capacitatea de înţelegere a unora din situaţiile de viată ale 

colaboratorilor săi, ceea ce a făcut ca profesorul să se bucure, nu numai ştiinţific dar şi 

uman, de un binemeritat respect şi prestigiu în faţa lor, iar amintirea lui să fie mereu 

prezentă. 

De altfel, activitatea sa de predare, aşa cum sa păstrat în memoria 

numeroşilor săi studenţi, sa desfăşurat cu o punctualitate proverbiala şi sa 

caracterizat prin numeroase calităţi care făceau ca prelegerile să aibă fiecare un plan 

bine alcătuit, noţiunile fiind predate cu claritate şi întro strictă ordine logică. Cursul 

de Chimie Fizică apărea ca un continuu exerciţiu al minţii, în care se lăsa intenţionat 

loc unor semne de întrebare, ca şi pentru permanenta şi atenta confruntare cu 

rezultatele experimentale, ceea ce conducea la ulterioare completări ale teoriei. 

Pe un alt plan, asemenea caracteristici le regăsim şi în modul în care şia 

desfăşurat şi a îndrumat activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul catedrei şi a 

institutului de cercetări care ii poartă numele, iar pentru perioade mai scurte de timp 

ca ministru la nivelul învăţământului şi apoi ca preşedinte al Academiei Române. In 

numeroase ocazii şia demonstrat marea preţuire ce purta acestei preocupări şi 

aprecierea pentru personalităţile care se afirmaseră în diferite domenii. 
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Ca o caracteristică a întregii sale activităţi, aceasta a fost marcată de respectul 

pentru lucrul bine făcut, indiferent dacă este vorba de o prelegere, de o lucrare de 

cercetare sau de aplicaţii practice. 

Ca o recunoaştere a marilor sale realizări ca profesor, cercetător şi deschizător 

de drumuri, Academia Română a decis ca institutul de profil săi poarte numele, iar 

Universitatea din Bucureşti a numit sala de curs în care a predat Chimia Fizică timp 

de 23 de ani, amfiteatrul Acad. Ilie Murgulescu. La Craiova, unde mai de mult a luat 

fiinţă o fundaţie cu numele său, Senatul Universităţii a hotărât ca Facultatea de 

Chimie să îi poarte numele. 

Prof. Victor Emanuel SAHINI 

Membru al Academiei Române  
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Emilian. A. BRATU 

(1904  1991) 

 

 

Profesorul Emilian A. Bratu, personalitate de primă mărime a ştiinţei şi 

tehnicii româneşti, a fost creatorul şcolii de Inginerie Chimică din România. 

Ctitor al învăţământului de inginerie chimică din ţara noastră la vremea când 

foarte puţine instituţii de învăţământ superior din lumea întreagă introduseseră 

discipline specifice de inginerie chimică în planurile de învăţământ şi, în acelaşi timp, 

creator al unei adevărate şcoli româneşti de cercetare în ingineria chimică, 

Profesorul Emilian A. Bratu şia dedicat întreaga sa viaţă şi capacitate creatoare 

dezvoltării cercetărilor şi a unui curent de preocupări specifice domeniului în toată 

ţara, care au jucat un rol hotărâtor în dezvoltarea industriei chimice româneşti. 

O prezentare exhaustivă a tot ce a realizat profesorul Emilian A. Bratu pentru 

ingineria chimică din ţara noastră, în toată complexitatea componentelor  învăţământ 

 profesie, ştiinţă, cercetare aplicativă, proiectarea şi construcţia de utilaj chimic este 

practic imposibilă, deoarece aşa cum spunea academicianul Radu Voinea în şedinţa 

Academiei Române din 20 decembrie 1984: „Academicianul Emilian Bratu 

întruchipează ingineria chimică, iar expresiile „Emilian Bratu” şi „Inginerie 

chimică” au devenit în ţara noastră, întrun anumit sens, sinonime”, iar profesorul 

Liviu Literat, care a dezvoltat şcoala de inginerie chimică din Cluj, la Sesiunea 

Omagială Centenar Em. A. Bratu, la Academia de Ştiinţe Tehnice din România, 2004, 

a definit aportul personalităţii profesorului la dezvoltarea ingineriei chimice ca 

“fenomenul Bratu  fără precedent şi de nerepetat”. 

Emilian Bratu sa născut la 8 august 1904 în Bucureşti, în familia Alexandru 

şi Alexandrina Bratu, de obârşie ardelenească, din zona Sibiului. 

A urmat cursurile prestigiosului liceu Sf. Sava (primele 4 clase) şi apoi, la 

liceul Gh. Lazăr, care avea şi secţie reală, următoarele 3 clase; clasa a VIIIa a 

pregătito în paralel cu clasa a VIIa la liceul Matei Basarab, unde a promovat şi 

examenul de bacalaureat în anul 1922. 

Între anii 1922  1923 a satisfăcut ca voluntar T. T. R. serviciul militar la 

Şcoala militară de geniu din Bucureşti, obţinând gradul de sublocotenent în rezervă. 

Între anii 1923  1927 a fost studentul Secţiei industriale a Şcolii Politehnice 

din Bucureşti, obţinând titlul de inginer industrial, cu menţiunea “foarte bine”. 
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Aici îşi construieşte, audiind cursurile unor mari dascăli ai epocii: Traian 

Lalescu (geometrie analitică), David Emanuel (analiza matematică), Andrei 

Ioachimescu (mecanică), Vasile Bianu (fizică), Paul Staehelin (electrochimie şi 

tehnologie chimică), o formaţie complexă cu o mare capacitate de cuprindere, temelia 

viitoarei construcţii  ştiinţa ingineriei chimice; în momentele de bilanţ profesorul 

Emilian Bratu îşi amintea cu recunoştinţă de profesorii săi spunând: “fiecare din ei 

nea învăţat multe lucruri importante pentru pregătirea noastră, însă – mai presus de 

aceasta – prin forţa personalităţii lor neau transmis ceva din viaţa lor exemplară”. 

La recomandarea profesorului dr. ing. Paul Staehelin urmează o specializare în 

chimie fizică şi electrochimie la Şcoala Politehnică din Viena (1928). 

În iunie 1928 revine la Şcoala Politehnică din Bucureşti ca asistent la 

disciplina Tehnologie Chimică şi Electrochimie, condusă de profesorul Staehelin, post 

pe care îl ocupă până în anul 1941, realizând lucrări de laborator şi de cercetare, în 

special în domeniul condiţionării apelor potabile şi industriale şi al depoluării apelor 

reziduale. 

Continuă specializarea în domeniul pirolizei metanului la Şcoala Politehnică 

din Karlsruhe (1929), în laboratorul lui Carl Engler. În 1930 lucrează în atelierul lui 

Andreas Hofer din MülheimRuhr asimilând construcţia compresoarelor şi 

autoclavelor pentru presiuni şi temperaturi înalte. În acelaşi an lucrează şi în 

laboratorul de Electrochimie condus de profesorul K. Arndt la Şcoala Politehnică din 

Berlin – Charlottenburg. 

În vara anului 1931 începe, sub îndrumarea profesorului Emil Abel şi a 

docentului Otto Redlich de la Institutul de Chimie fizică al Şcolii Politehnice din 

Viena, o lucrare experimentală de măsurare cu mare precizie a forţelor electromotoare 

pentru lanţuri electrochimice, interesante din punct de vedere termodinamic.  

Între anii 1932 şi 1935, în timpul vacanţelor şi al concediilor de studii, tot la 

Viena şi cu aceeaşi îndrumare, pregăteşte teza de doctorat cu titlul “Űber die 

elktrolytische Dissoziation des schweren Wassers”. Examenul (“rigurosum”) de 

doctor îl promovează la 28 octombrie 1935, iar în martie 1936 obţine diploma de 

Doctor în Ştiinţe Tehnice. 

Excepţionala teză de doctorat este una dintre primele lucrări de obţinere şi de 

cunoaştere a proprietăţilor fizicochimice ale apei grele; determinarea constantei de 

disociere a apei grele, executată în condiţii experimentale unice la acea vreme, se 

situează printre cele mai dificile experimente în domeniul determinărilor 

fizicochimice. Recunoaşterea ingeniozităţii metodelor şi aparatelor de laborator 

concepute, a importanţei şi preciziei determinărilor efectuate sunt dovedite prin 

acceptarea spre publicare a rezultatelor şi prin menţionarea acestora în cunoscuta 

Enciclopedie LandoltBörnstein. 
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Timp de doi ani (1939  1940) îşi desăvârşeşte pregătirea practică la Uzina 

Malaxa Bucureşti, unde are în sarcină proiectarea, utilarea, organizarea şi conducerea 

institutului de cercetare al uzinei. 

Din 1940, întreaga activitate a Profesorului Em. A Bratu a fost legată de 

Învăţământul din Secţia Industrială a Şcolii Politehnice, transformată în 1938 în 

Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic din Bucureşti; devenit 

conferenţiar la disciplina Fizică Industrială introduce un curs special pentru studenţii 

acestei facultăţi, curs care un an mai târziu, la propunerea sa, a fost transformat în 

cursul de “Aparate şi instalaţii utilizate în industria chimică”. Este meritul şi 

manifestarea de clarviziune a profesorului Bratu, care a realizat necesitatea şi 

importanţa acestei discipline de profil pentru formarea inginerului chimist, întro 

vreme când numai puţine universităţi din lume o aveau înscrisă în planurile de 

învăţământ. 

A fost, neîntrerupt, titularul acestei discipline, pe care a perfecţionato paralel 

cu dezvoltarea ştiinţei ingineriei chimice; cităm: „Titlul acestei discipline sa 

schimbat de câteva ori, apropiinduse de „Ingineria chimică”. Paralel cu dezvoltarea 

industriei chimice în lume şi în ţară – şi influenţându-se reciproc – sau dezvoltat 

mult şi repede disciplinele în strânsă legătură cu ingineria chimică. Am predat la 33 

de promoţii cursul de „Aparate şi instalaţii în industria chimică” devenit „Operaţii şi 

utilaje în industria chimică” şi schimbat apoi în „Operaţii unitare în industria 

chimică”, paralel introducerii conceptului de operaţie unitară în studiul proceselor 

de fabricaţie”. 

În anul 1941 publică primul manual de laborator elaborat pentru studenţii 

facultăţii de Chimie Industrială, întro concepţie nouă, cuprinzând elemente originale de 

inginerie chimică, “Ghid de laborator pentru lucrări practice de chimie tehnologică”, 

pentru care primeşte Premiul Gheorghe Lazăr al Academiei Române (1942). 

În anul universitar 1947  1948, a predat, în paralel, un curs similar de 

“Aparate şi instalaţii în industria alimentară” la Facultatea de Agronomie, 

demonstrând astfel că noţiunile şi metodele de studiu ale ingineriei chimice sunt 

comune tuturor industriilor de proces. 

Ca recunoaştere a bogatei sale activităţi ştiinţifice, în anul 1948, a fost numit 

profesor şi şeful Catedrei de Aparate şi Instalaţii, actuala Catedră de Inginerie 

Chimică, calitate în care, timp de peste 30 de ani a contribuit în mod covârşitor la 

dezvoltarea învăţământului de inginerie chimică din România; din 1974 a rămas activ 

în colectivul catedrei, în calitate de profesor consultant. 

Definiţia, şi azi actuală a inginerie chimice, dată de Profesorul Em. A. Bratu în 

discursul de recepţie la Academia Romana (1974): "Ingineria chimică este ştiinţa care 

studiază prin metode generale, specifice, operaţiile, reacţiile şi sistemele industriei 

chimice, în scopul final de a realiza procedee, aparate şi instalaţii industriale cu 

funcţionare în condiţii optime. Ingineria chimică este totodată profesiunea 



  Buletinul S. Ch. R. Nr. XVII, 2009 46 

inginerească a cărei sarcină este să servească, industria chimică în cercetare, 

proiectare, exploatare şi învăţământ", exprima ţelul propus de Profesor de a dezvolta în 

România, creând o şcoala de cercetare, ştiinţa ingineriei chimice, atât prin contribuţii 

valoroase în cercetarea fundamentală şi aplicativă, dar şi construind suportul cercetării prin 

formarea specialiştilor – ingineri chimişti, şi necesari dezvoltării industriei chimice 

româneşti. 

Preocupările creaţiei ştiinţifice a Profesorului Em. A. Bratu, în evoluţia lor, 

subliniază perioade bine conturate prin tematica ei şi rolul acestei opere de fondator al 

ştiinţei de inginerie chimică şi de creator de şcoală de cercetare ştiinţifică. Astfel, cum 

ştiinţa ingineriei chimice este o ştiinţă multidisciplinară, la edificarea căreia o 

contribuţie esenţială o aduc matematica, fizica, chimiafizică, tehnologia chimică, în 

creaţia ştiinţifică se regăsesc în prima perioadă preocupări în domeniul chimiei 

analitice şi termodinamicii chimice (anii 1942  1956): coeficienţi de activitate a 

gazelor, generalizarea diagramelor presiunii de vapori în funcţie de temperatură, 

ecuaţie de mare precizie pentru calculul presiunii de vapori fără parametrii ajustabili. 

Anticipând problemele mari, stresante, ale poluării aerului şi apelor, deşi 

industria chimică în România era în faza incipientă, elaborează metode de analiză 

chimică (anii 1928  1941):  analiza gazelor prin metoda Brinte modificat, 

fotoanemometrul, analiza CO la concentraţii mici, precum şi studii privind epurarea 

apelor:  ape reziduale din Bucureşti, procedeu de epurare a apei cu var şi sodă, 

controlul epurării apelor, procedeu si aparatură pentru epurarea apei cu fosfor (brevet 

în Germania), proiecte tehnologice pentru epurarea apei la Uzina Electrică Grozăveşti, 

Rafinăria Brazi, Uzina Tanantul Argeş. 

Începând cu anul 1942, în activitatea ştiinţifică a Profesorului Em. A. Bratu 

lucrările cu caracter chimicotehnologic sunt dezvoltate treptat în cercetări de 

inginerie chimică propriuzisă, cu precizarea de direcţii specifice acestei ştiinţe.  

Prin aportul Profesorului Em. A. Bratu, întrun timp relativ scurt, ingineria 

chimică a reuşit săşi precizeze metodele experimentale şi teoretice proprii de lucru, 

săşi delimiteze obiectul, fiind capabilă să servească industria chimică în toate etapele 

trecerii unei idei de la stadiul de invenţie la realizarea rentabilă a unui produs întro 

instalaţie industrială. 

Opera de maturitate a fost dedicată exclusiv ingineriei chimice, dezvoltând: 

metode şi tehnici de lucru  similitudine tehnica în vid înaintat, grafice pentru calculul 

tehnic; fundamente teoretice ale fenomenelor de transport de proprietate şi 

intensificarea proceselor de transfer de impuls, masă şi căldură, cu metode ce pot fi 

considerate de avangardă în domeniul ingineriei chimice; precum şi aparate specifice 

industriei chimice. 

Devenind conducător de doctorat în 1955, Profesorul Em. A. Bratu, are 

meritul de a fi iniţiat, dezvoltat şi îndrumat o adevărată şcoală de cercetare la care au 
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contribuit şi cei peste 30 de doctori în ingineria chimică pe care ia format cu 

profesionalism şi pasiune. 

A dezvoltat prin cercetare doctorală noi direcţii, dominante care merită să fie 

menţionate pentru perspectivele pe care acestea leau deschis ştiinţei ingineriei 

chimice:  

 transfer de masă prin suprafeţe ondulate; 

 intensificarea proceselor prin pulsare, vibrare; 

 fluidizare şi fluidizare modificată; 

 modelarea matematică cuprinzând microsisteme şi fenomene elementare în 

ingineria chimică; 

 efectul Marangoni în procese de transfer de proprietate; 

 contribuţii la teoria fierberii şi încălzirea aparatelor în industria chimică; 

 rectificare extractivă şi azeotropă; 

 distilare moleculară şi în vid înalt, perfecţionând tehnologiile existente 

pentru amestecurile greu de separate, a substanţelor termolabile şi greu volatile; 

 reactoare chimice gazlichid, solidgaz, necatalitice şi catalitice. 

Pentru deosebite merite ştiinţifice, pentru tratatele originale de inginerie 

chimică (ultima ediţie îngrijită de profesor a fost în 1980), academicianul Em. A. 

Bratu a fost distins cu numeroase premii, ordine şi medalii: Premiul Academiei 

Române, în 1942, Premiul de Stat al Republicii Populare Române, în 1953, Ordinul 

Muncii clasa a IIIa in 1963, iar în 1966 i sa conferit “Meritul Ştiinţific clasa a 

IIIa” şi titlul de “Profesor Universitar Emerit” în 1969. 

Personalitatea ştiinţifică a Profesorului Em. A. Bratu este cunoscută şi 

recunoscută şi în activitatea organizatorică, ca: fondator şi şef al catedrei de Inginerie 

Chimică din Institutul Politehnic Bucureşti; decan al Facultăţii de Chimie Industrială 

(1955  1957; 1962  1971); şef de sector în cadrul ICECHIM (1949  1954); 

consilier în Ministerul Chimiei; coordonator pentru volumele III şi IV şi autor a 12 

capitole, având o contribuţie majoră la redactarea valoroasei lucrări a ştiinţei 

ingineriei chimice, “Manualul Inginerului Chimist”, Ed. Tehnică, 1952, membru 

corespondent al Academiei Române din anul 1963, apoi ca academician din anul 1974 

şi preşedinte al Secţiei de Chimie a Academiei Române, membru în Comitetele de 

redacţie ale periodicelor: Revista de Chimie, Buletinul IPB şi Revue Roumaine de 

Chimie; membru al Comisiei superioare de diplome; membru al Senatului I.P.B., în 

comisii de examene de stat (aproape 40 de ani ca secretar, membru sau preşedinte). 

Un rol important la avut academicianul Em. A. Bratu la organizarea iniţială a 

cercetării ştiinţifice şi tehnologice, de inginerie chimică din ţară. Întemeiază pentru 

prima dată în ţara noastră un colectiv de cercetare în ingineria chimică în cadrul 

ICECHIM. Acesta studiază probleme de adsorbţie în strat mobil, distilare adsorbtivă, 

rectificare, extracţie, fluidizare. Acordă o deosebită importanţă instalaţiilor 
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experimentale pilot; sunt instalaţii metalice de proporţii mari, care au stat la baza 

aplicării mai multor procese la scară industrială. 

De asemenea a organizat în cadrul Catedrei de Inginerie Chimică din Institutul 

Politehnic Bucureşti un important centru pentru studiul echilibrelor de fază 

indispensabile în calculul tehnologic al operaţiilor de separare. 

Sigur, nu în ultimul rând personalitatea ştiinţifică sa manifestat creator în 

activitatea didactică. Viaţa şi opera ştiinţifică a academicianului Em. A. Bratu este un 

exemplu strălucit de îmbinare a profesiei de dascăl, creator de valori spirituale umane 

cu cea de om de ştiinţă, cercetător profund al proceselor materiale. De aceea opera de 

glorie a strălucitei sale activităţi didactice este cursul pe care la iniţiat, la conceput, 

completat, editat şi predat cu o inegalabilă măiestrie. Tratatele de inginerie chimică au 

fost elaborate de profesor întro succesiune, care corespunde evoluţiei concepţiei 

despre ingineria chimică reuşind astfel să cuprindă întrun cadru ordonat, accesibil 

atât studenţilor, cât şi specialiştilor diversitatea şi continuu crescânda dezvoltare a 

operaţiilor şi utilajelor specifice industriei chimice.  

Aceste tratate au fost cea mai importantă şi de multe ori unica sursă de 

informaţie pentru dimensionarea utilajelor chimice în perioada cuprinsă între anii 

1945  1955, când se punea în mers industria chimică românească; şi astăzi, când 

sursele de informaţie sau diversificat şi specializat mult, cărţile Profesorului Em. A. 

Bratu rămân primul recurs, uneori chiar ultimul, având o recunoaştere unanimă în 

lumea tehnicii; calitatea ştiinţifică a informaţiei, conciziunea şi eleganţa ştiinţifică a 

frazei scrise nu poate fi asemuită decât cu simplitatea cuvântului însoţită de vibraţia 

poetică a versului eminescian. 

Calităţile didactice ale Profesorului erau remarcabile, fapt ce a făcut ca 

generaţiile de absolvenţi (peste 5000) săl evoce, totdeauna cu respect şi admiraţie, ca 

pe un dascăl care prin competenţă şi delicateţe nu şia impus, ci şia câştigat 

recunoaşterea unanimă. 

Permanent, paralel cu dezvoltarea ştiinţei ingineriei chimice, se întoarce la 

creaţie, cea mai importantă pentru revigorarea eşalonului ştiinţific, orientând prin 

scrieri argumentate ştiinţific si economic învăţământul de chimie şi inginerie chimică 

din ţara noastră: 

- pregătirea inginerului chimist pentru activitatea de tehnolog (1962); 

- selecţionarea si utilizarea elitelor intelectuale (1967); 

- dezvoltarea învăţământului superior (1974); 

- concepţii, metode si tehnici moderne în învăţământul superior (1975); 

- transmiterea cunoştinţelor către studenţi (1975); 

- rolul cercurilor ştiinţifice studenţeşti în formarea specialistului creator (1977); 

- rolul şcolilor ştiinţifice în formarea oamenilor (1980). 
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Continuu preocupat de formarea specialistului creator, inovator, inventator îl 

defineşte, citez: „ca o entitate psihică foarte complexă, mult diferită de la caz la caz”, 

ale cărui însuşiri comune, Domnia sa consideră a fi următoarele: “competenţă şi 

inteligenţă; răbdare şi perseverenţă; putere de muncă şi rezistenţă fizică; iniţiativă, 

imaginaţie, fantezie; spirit de observaţie şi discernământ; metodă şi disciplină de 

muncă; acomodare şi integrare în colectiv; conştiinciozitate şi caracter, interes până 

la pasiune, dar nu până la obsesie; flexibilitate dar şi personalitate în gândire; 

gândire logică, raţională; să aibă umor; să fie optimist”. 

Emilian A. Bratu a fost, totodată, un om de o mare distincţie, înzestrat cu o 

deosebită generozitate, modestie, statură morală desăvârşită, discreţie, remarcabilă 

eleganţă, calităţi care au constituit un model de viaţă pentru toţi. A păstrat dea lungul 

timpului respect şi recunoştinţă faţă de toţi cei pe care ia cunoscut, aşa cum 

mărturiseşte, cu deosebită nobleţe, întruna din amintirile sale: “Am învăţat mult de la 

profesorii mei, de la colegi şi chiar de la studenţii mei. Însă, tot sigur, este că aş fi 

putut învăţa mult mai mult. Aş fi putut învăţa de la fiecare om pe care lam întâlnit, 

de la fiecare fapt sau eveniment, de la fiecare carte, dar pentru că şi generaţia mea a 

fost, cândva, tânără, avea şi ea ambiţiile ei, preferând să recurgă la propria ei 

experienţă. Numai că ceea ce fiecare generaţie are de descoperit (de fapt, de 

redescoperit!), este din ce în ce prea mult pentru timpul disponibil pentru că, aşa cum 

spunea Montaigne, “din nefericire ne rămâne un interval de timp prea scurt între 

timpul în care suntem prea tineri şi timpul în care suntem prea bătrâni. Succesele 

foştilor studenţi reprezintă una din marile satisfacţii ale profesorilor. Strădaniile mele 

au fost recompensate pe deplin prin astfel de satisfacţii”.  

Marea familie contemporană a specialiştilor din domeniul chimiei şi ingineriei 

chimice din România, îşi exprimă şi în prezent recunoştinţa pentru aportul 

Profesorului Em. A. Bratu în dezvoltarea ştiinţei ingineriei chimice, a învăţământului 

de specialitate, a industriei chimice româneşti, prin instituirea Premiului Em. A. Bratu 

la Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi prin acordarea Diplomei şi Medaliei 

Em. A. Bratu , alături de nume mari ale chimiei din România, de către Societatea de 

Chimie din România. 

Se spune că adevăratele vieţi frumoase sunt adevărate construcţii: se 

desfăşoară după un plan bine chibzuit, au stil, monumentalitate, armonie şi o 

respectabilă finalitate. Cu certitudine, întreaga viaţă a Profesorului nostru sa distins 

prin toate aceste însuşiri. 

 

Prof. Gheorghiţa J INESCU  

Prof. Romulus DIMA   
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Coriolan DRĂGULESCU 

(1907  1977) 

 
 

Academicianul Coriolan Drăgulescu este considerat unul dintre principalii 

întemeietori ai învăţământului superior de chimie şi chimie industrială din Timişoara, 

precum şi a cercetării ştiinţifice instituţionalizate în această parte a ţării.  

Coriolan Drăgulescu sa născut la 4 aprilie 1907 pe meleaguri bănaţene, în 

comuna Vărădia din judeţul CaraşSeverin, unde îşi petrece copilăria întro zonă cu 

un pitoresc aparte, încărcată de istorie milenară, situată în apropierea cetăţii dacice 

Arcidava. Provine dintro familie de intelectuali ai satului, tatăl, Ştefan Drăgulescu, a 

fost învăţător şi director de şcoală, iar ulterior, inspector şcolar la Timişoara. Din 

familie moşteneşte spiritul de comunicarea interumană, dragostea pentru studiu, 

îmbinarea între formaţia umanistă şi rigoarea ştiinţei. Urmează cursurile primare şi 

gimnaziale la Văradia (1914  1917) şi Oraviţa (1917  1920), continuând la 

apreciatul liceu timişorean “Constantin Diaconovici Loga”, unde se impune ca unul 

din proeminenţii elevi ce colaborează asiduu la cele două societăţi ale elevilor: 

Societatea de lectură “Dimitrie Ţichindeal” la care este preşedinte, remarcânduse prin 

articolele de critică literară prezentate şi publicate în revista “Viaţa Şcolară”, precum şi 

prin problemele propuse şi rezolvările oferite în cadrul Cercului de matematică “Traian 

Lalescu”. În această perioadă apare prietenia cu colegul de clasă Erwin Popper, 

apreciatul profesor de Chimie Analitică din învăţământul universitar clujean. 

După susţinerea cu rezultate excelente a bacalaureatului în anul 1925, se 

îndreapta către “Universitatea Daciei Superioare din Cluj”, ca student la Facultatea 

de Ştiinţe  Secţia de Chimie. Calităţile native de care a dat dovadă ca elev, se 

regăsesc şi la studentul C. Drăgulescu, remarcânduse şi aici pasiunea pentru studiu, 

imaginaţia, meticulozitatea în efectuarea experimentelor de laborator, preocupările 

pentru filozofie şi istorie, dar şi participarea activă, cu devotament, la viaţa 

studenţească desfaşurată, mai ales, în cadrul Societăţilor studenţesti. Devine 

preşedintele “Societăţii studenţilor în ştiinţe” (în anii 1928  1929), societate 

întemeiată în anul 1919 din iniţiativa lui Victor Laţiu (devenit profesor de 

Mineralogie la Facultatea de Chimie Industrială din Timişoara), în care erau cuprinşi 

studenţi ai secţiilor de chimie, matematică, fizică, geografie, ştiinţe naturale, cu scopul 
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de a dezvolta spiritul de colaborare între profesori şi studenţi, stabilirea unei atmosfere 

colegiale şi de studiu prin comunicări ştiinţifice, excursii, reuniuni, promovarea 

progresului ştiinţific către marele public prin conferinţe şi articole, ajutorarea 

membrilor studenţi cu premii si împrumuturi etc. La aceeaşi societate va fi preşedinte 

în anii 1925  1926 şi viitorul academician Ilie Murgulescu. Studentul chimist C. 

Drăgulescu are deschidere permanentă spre problemele importante ale societăţii şi 

omenirii. Astfel, publică în anul 1930 la revista “Societatea de mâine”, lucrarea 

“Petrolul în economia şi politica internaţională” (40 pag.), pe baza unor conferinţe 

prezentate la “Cercul universitar de studii internaţionale” din Cluj. 

Dotat cu inteligenţă pătrunzătoare şi vaste cunoştinte în domeniul chimiei, C. 

Drăgulescu obţine în anul 1930 licenţa în chimie cu calificativul “foarte bine” şi în 

următorii ani activează succesiv la Catedrele de Fizică, de Chimie Fizică şi cea de 

Chimie Anorganică şi Analitică ale universităţii clujene, beneficiind de îndrumarea 

eminenţilor savanţi Gheorghe Spacu, Raluca Ripan, Dan Rădulescu; sub îndrumarea 

şi conducerea ultimului îşi pregăteşte şi susţine în anul 1936 lucrarea de doctorat cu 

tema “Contribuţii la teoria fluorescenţei substanţelor organice”, răsplatită cu 

menţiunea “Magna cum laude”. Cercetarea ştiinţifică din această perioadă se referă la 

studiul combinaţiilor complexe, structurii sărurilor duble, derivaţii difenilului, 

elaborând şi publicând numeroase metode de analiză calitativă şi cantitativă 

(gravimetrice, volumetrice, potenţiometrice). Recunoaşterea competenţelor de chimist 

practician este confirmată şi de încredinţarea funcţiei de chimist al oraşului Cluj în 

perioada 1934  1940. 

Ca efect al tristului Dictat de la Viena, când “Universitatea Daciei Superioare 

din Cluj” este nevoită să fiinţeze vremelnic la Sibiu şi Timişoara, C. Drăgulescu îşi 

aduce o contribuţie însemnată la organizarea şi funcţionarea Secţiei de Chimie a 

Facultăţii de Ştiinte în oraşul adolescenţei sale (Secţia de Chimie a funcţionat în 

spaţiul Direcţiei Regionale de Poştă Timişoara), manifestând iniţiativă, mult 

dinamism şi preocupare pentru buna desfăşurare a procesului didactic impus de noile 

condiţii. Are orientări şi spre domeniul chimiei aplicative, funcţionând ca specialist la 

“Fabrica de Spirt“ din Timişoara (1941  1944). Din anul 1945 devine profesor la 

disciplina de Chimie agricolă de la Facultatea de Agronomie, existentă la Politehnica 

timişoreană. Şi în mediul socialadministrativ profesorul C. Drăgulescu este apreciat 

ca un intelectual de înalta ţinută morală, cu spirit civic, capabil să rezolve pe plan 

organizatoric multiplele probleme economicosociale apărute ca urmare a războiului, 

astfel că în toamna anului 1944 este numit primar al municipiului Timişoara. 

După terminarea războiului, C. Drăgulescu rămâne la Timişoara, iar împreună 

cu profesorul Ilie Murgulescu, care a predat disciplina de Chimie Fizică la Facultatea 

de Mine şi Metalurgie din anul 1934 şi a fost rector al Politehnicii din Timişoara 

(1947  1949), militează pentru înfinţarea unei Facultăţi de Chimie Industrială în zona 

de vest a ţării, pornind de la potenţialul uman şi condiţiile economicosociale 
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existente (industrie chimică locală ce producea lacuri, vopsele, medicamente, săpun, 

spirt, bere, baterii, materiale de construcţii, textile, încălţăminte etc), în perspectiva 

modificărilor ce se prefigurau în plan economic. Aceste demersuri justificate sunt 

aprobate prin Decretul Prezidenţial nr. 161 din 22 iulie 1948 (Monitorul Oficial nr. 

168 din 23 iulie 1948), ce consfinţinţeşte naşterea Facultăţii de Chimie Industrială din 

Timişoara. Profesorul Coriolan Drăgulescu devine primul decan al facultăţii, funcţie 

pe care o deţine în următorii 15 ani, precum şi preluarea cursului de Chimie 

Anorganică şi Analitică.  

Organizarea noii facultăţi sa făcut cu o atentă selectare a cadrelor şi 

preocuparea pentru asigurarea unor condiţii şi spaţii adecvate procesului de 

învaţământ şi dotărilor necesare.  

Pentru stabilirea colectivului didactic sunt solicitate cadre didactice cu profil 

de chimie existente în Politehnica timişoreană: Ilie Murgulescu (Chimie fizică), Leon 

Sauciuc (Tehnologie organică), Vasile Cocheci (Tehnologie chimică generală), Zeno 

Gropşian (Procese şi Aparate), Ştefan Popovici (Chimie fizică), ultimii trei fiind 

absolvenţi ai Facultăţii de Chimie Industrială din Bucureşti; specialişti cu experienţă 

didactica sau tineri absolvenţi ai Universităţii din Cluj: George Ostrogovich (Chimie 

organică), Romulus Pomoje (Chimie anorganică), Doina Jucu-Lazăr şi Maria 

Mitrănescu (Chimie analitică), Gheorghe Facsko (Electrochimie); precum şi cunoscuţi 

chimişti din industria bănăţeană de profil: Ioan Nanu (Compuşi macromoleculari), 

Eugen Kimmel, Ioan Toma (Tehnologii anorganice), Josef Reichel (Coloranţi). Din 

prima serie de absolvenţi sunt numiţi ca preparatori (înca din ultimul an de studiu) cei 

mai buni studenţi, iar la absolvire sunt încadraţi ca asistenţi, devenind ulterior cadre 

didactice de prestigiu ale facultăţii: Dumitru Becherescu (Cuptoare), Iancu Horescu 

(Chimie analitică), Ionel Manoviciu (Compuşi macromoleculari), Minodora 

MurărescuMedeleanu (Procese şi Aparate), Romulus Palea (Coloranţi), Ioan Drăgoi 

(Lianţi şi betoane), Petre Tribunescu (Chimie fizică). Primul spaţiu pus la dispoziţia 

noii facultăţi este cel din strada C. Telbisz nr. 6, la care se vor adăuga în următorii ani 

şi spaţiile din alte trei clădiri. Profesorul C. Drăgulescu se implică cu multă pasiune, 

spirit de bun organizator şi conducător în amenajarea şi dotarea laboratoarelor, a 

bibliotecii, îndrumarea întregului proces de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. 

Aceleaşi calităţi lau propulsat ulterior în funcţia de rector al Politehnicii din 

Timişoara (1956), pentru ca la scurt timp să devină ministru adjunct la Ministerul 

Învăţământului.  

În perioada 1962  1968 C. Drăgulescu onorează şi postul de profesor la 

disciplina de Chimie Anorganică de la Facultatea de Chimie Industrială din Bucureşti, 

împărţindu-şi timpul între cele doua oraşe, spre binele învăţământului superior de chimie. 

Pentru sprijinirea procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, chimistul C. 

Drăgulescu elaborează şi publică o serie de lucrări în domeniul Chimiei Anorganice şi 

Analitice: “Elemente de teoria şi practica pH-ului” (Editura Cartea Românească, 
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Cluj, 1944), ”Analiza chimică volumetrică” (Editura Universităţii din Cluj, 1947), 

cursul “Chimie anorganică”, apărut în trei volume (Centrul de multiplicare al 

Institutului Politehnic din Timişoara, 1956), “Introducere în chimia anorganică 

modernă” (Editura “Facla”, Timişoara, 1973), “Chimia structurală modernă. Chimia 

coordinaţiei 8” (Editura Academiei, Bucureşti, 1977), lucrare bazată pe un vast 

material bibliografic, elaborată împreună cu dr. Emil Petrovici. 

In anul 1955 profesorul C. Drăgulescu devine primul conducător ştiinţific de 

doctorat din Facultatea de Chimie Industriuală din Timişoara în domeniul “Chimia şi 

tehnologia industriei anorganice”, iar în această calitate a îndrumat şi asigurat 

perfecţionarea prin doctorat a 37 cercetători, cadre didactice, ingineri din producţie, 

contribuind la realizarea unor teze de valoare deosebită pentru cercetarea fundamentală, 

cât şi pentru cea aplicativă. De asemenea, contribuţiile ştiinţifice sunt materializate în cele 

230 lucrări publicate în reviste de specialitate, mai ales în domeniile: 

- studiul unor noi îndicatori de titrare sau reactivi specifici şi selectivi: derivaţi 

ai acidului antranilN,Ndiacetic, derivaţi ai acidului diaminosuccinic, ai acizilor 

carminic, citric, oxalic, alizarina S;  

- metode spectrofotometrice de determinare cantitativă şi separare a unor 

perechi de elemente cu proprietăţi apropiate: zirconiuhafniu, galiuindiu, 

niobiutantal; 

- chimia metalelor rare sau disperse (beriliu, bismut, lantan, scandiu, taliu, 

uraniu, zirconiu, ytriu); 

- noi tehnici experimentale de investigare şi separare: extracţia metalelor cu 

solvenţi, separarea cu răşini schimbătoare de ioni, metode roentgenografice, 

electrometrice; 

- folosirea tehnicilor radiometrice în studiul unor reacţii chimice: reacţiile 

sărurilor de uranil cu amoniac şi amine, compleşii pirofosfatouranilici; 

- utilizarea compuşilor coordinativi în domeniul catalizei omogene, în chimia 

analitică, în procese de separare sau ca produse cu potenţial biologic (antivirale, 

antitumorale); 

- valorificarea resurselor indigene de minereuri: dolomite, serpentinele de 

Banat, minereul beril, minereurile de cuprumolibdenreniu din România; 

- valorificarea superioară a unor produse: obţinerea siliciului pur pentru 

detectori de radiaţii, tetraclorură de zirconiu de înaltă puritate, instalaţie pentru 

captarea bioxidului de sulf din gaze diluate. 

Activitatea ştiinţifică prodigioasă şi aprecierile câştigate au condus la alegerea 

profesorului C. Drăgulescu în anul 1955 ca membru corespondent al Academiei 

Române, iar din 1963 ca membru titular. Între anii 19741977 a deţinut funcţia de 

preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei Române. 

De numele şi personalitatea profesorului chimist Coriolan Drăgulescu este 

legată dezvoltarea, în cadru organizat, a cercetărilor în domeniul chimiei din 
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Timişoara, prin formarea unor colective de cercetare în jurul catedrelor, în special în 

domeniul chimiei anorganice şi analitice sau a chimiei organice şi a coloranţilor. 

Aceste colective de cercetare, împreună cu ale altor domenii aplicative din Politehnica 

timişoreană, vor fi determinante pentru înfiinţarea (HCM nr. 466 din 1953) a Bazei de 

Cercetări Ştiinţifice din Timişoara a Academiei Române, al cărei director va fi în 

perioada 1962  1977. Din anul 1956 se constitue Secţia de Chimie a Bazei 

AcademieiTimişoara, coordonată de către acad. C. Drăgulescu, iar din anul 1966 se 

transformă în Centrul de Chimie Timişoara, instituţie cu personalitate juridică, ce se 

va afla succesiv în subordinea Academiei Române, Ministerului Educaţiei şi 

Învăţământului sau a Ministerului Industriei Chimice.  

Una dintre marile calităţi ale acad. C. Drăgulescu a fost aceea de a selecta 

colaboratorii, de a diversifica preocupările ştiinţifice în funcţie de oportunităţi, de a 

identifica tinerii cu potenţial creator. In cadrul Centrului de Chimie al Bazei de Cercetări 

Ştiinţifice din Timişoara a Academiei Române colectivele de cercetare sau format în 

jurul unor idei, a unor cadre didactice din Facultatea de Chimie Industrială din Timişoara: 

George Ostrogovich, Iosif Dick, Josif Reichel sau a unor cercetători de prestigiu: Tuliu 

Simonescu, Ilie Julean, Septimia Policec, Ana Nimară (în domeniul cercetărilor 

anorganice, analitice, radiochimiei), Walter Schmidt, Radu Vâlceanu, Dănilă Purdela (în 

domeniul coloranţilor, al compuşilor organofosforici), Iancu Horescu, Valentin 

Medeleanu (cataliză eterogenă), Zeno Simon (chimie fizică, QSAR). 

Această instituţie timişoreană de cercetare din domeniul chimiei se numeşte în 

prezent Institutul de Chimie “Coriolan Drăgulescu” din Timişoara, ca un omagiu şi 

semn al deosebitei aprecieri pentru cel care a contribuit la înfiinţarea, conducerea, 

dezvoltarea şi creşterea prestigiului ştiinţific. 

Profesorul şi omul de ştiinţă Coriolan Drăgulescu a avut o contribuţie 

semnificativă şi la înfiinţarea Universităţii de Vest din Timişoara, la formarea şi 

dezvoltarea profilului de chimie din această universitate. Deşi prin Legea nr.660 din 

31 decembrie 1944 promulgată de Regele Mihai se decreta înfiinţarea acestei 

universităţi, datorită condiţiilor politicoeconomice, transpunerea acestui deziderat 

sa amânat până în anul universitar 1962 (HCM nr. 999 din 27 septembrie), în 

prealabil fiind înfiinţate Institutul Pedagogic de 3 ani, iar apoi Institutul pedagogic de 

5 ani, la aceste instituţii existând şi profilul Chimie sau FizicăChimie. Etapele 

succesive urmate de către profesorii Mihai Ghermănescu, Gh. Th. Gheorghiu 

(directori ai Institutului Pedagogic) sau de către prof. Ioan Curea (fost cadru didactic 

la Facultatea de Chimie Industrială din Timişoara), devenit primul rector al noii 

universităţi, au fost sprijinite material şi moral de către acad. C. Drăgulescu prin 

orientarea construirii treptate a spaţiilor de învăţământ şi dotarea adecvată a acestora, 

prin găzduirea efectuării unor lucrări în laboratoarele Facultăţii de Chimie Industrială, 

prin orientarea întocmirii planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, selecţia 

pe bază de criterii riguroase a cadrelor didactice: ca şefi de catedrăasociaţi au fost 
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prof. George Ostrogovich (Chimie Organică) şi prof. Vasile Cocheci (Chimie 

Anorganică şi Tehnologii Chimice). Acad. C. Drăgulescu a convins personalităţi 

consacrate în cercetarea chimică să accepte poziţii didactice: Gheorghe Ciuhandru, 

Tuliu Simonescu, Zeno Simon, Dumitru Ceauşescu, dar şi mai tinerii Remus Nuţiu, 

Vasile Rusu (absolvenţi ai Universităţii din ClujNapoca), Mircea Mracec (absolvent 

al Universitatii din Bucureşti) sau absolvenţi ai Facultăţii de Chimie Industrială din 

Timişoara: Iancu Horescu, Adrian Chiriac, Nicolae Doca. 

În toate cele trei instituţii de învăţământ şi cercetare în domeniul chimiei din 

Timişoara: Facultatea de Chimie Industrială din Universitatea “Politehnica”, 

Institutul de Chimie “Coriolan Drăgulescu”, Facultatea de Chimie din Universitatea 

de Vest, la înfiinţarea şi dezvoltarea cărora savantul C. Drăgulescu a avut o 

contribuţie definitorie, prin tumultoasa energie umană consumată, clarviziune şi 

înţelepciune în folosul chimiei şi al oamenilor, roadele nu au încetat să apară, să fie 

cunoscute şi apreciate în cercuri tot mai largi. 

Prin grija şi strădania acad. C. Drăgulescu sau realizat numeroase contacte 

ştiinţifice cu specialişti de renume ai chimiei mondiale, vizitele multora dintre aceste 

personalităţi la Facultatea de Chimie Industrială din Timişoara şi la Centrul de Chimie 

Timişoara constituind evenimente de referinţă, momente de stabilire a unor colaborări 

bilaterale, a unor schimburi reciproce de cercetători.  Dintre personalităţile care au onorat 

invitaţia academicianului C. Drăgulescu se pot enumera: prof. Georg Wittig (Germania, 

premiul Nobel, 1979), prof. St. Kirschner (Univ. Michigan, SUA),  prof. H. I. Emeleus 

(Anglia), prof. H. Normant (Univ. Sorbona), V. Gutman (Univ. Tehnică Viena). 

Academicianul C. Drăgulescu a deţinut numeroase şi importante funcţii în 

viaţa socialştiinţifică a ţării, dovedind probitate şi etică profesională: Comisia 

Superioară de Diplome din Ministerul Invăţământului, Consiliul Superior al 

Invăţământului Universitar, Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, Colegiul 

Ministerului Industriei Chimice, fiind distins cu titlurile “Ordinul Muncii” (1962), 

“Meritul Ştiinţific” (1966) şi “Om de Stiinţă Emerit” (1970). De asemenea, a 

reprezentat ţara noastră în consiliul IUPAC, a participat la lucrările Conferinţelor 

Pugwash a oamenilor de ştiinţă, a fost membru în consiliile de avizare ale unor reviste 

de chimie analitică “Talanta”(Belfast 1958-1962), “Chimie Minerale” (Paris 1970-

1977), membru al “Societe de Chimie Industrielle” (Paris, 1970-1977). Ca o 

recunoaştere a rezultatelor cercetării ştiinţifice efectuate şi prezentate la nenumărate 

manifestări ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, a prestigiului de care sa bucurat 

învaţământul şi cercetarea de chimie din Timişoara, a spiritului organizatoric 

demonstrat de către acad. C. Drăgulescu, în anul 1966 sa încredinţat chimiştilor 

timişoreni, sub coordonarea directă a părintelui spiritual, organizarea celei de a III-a 

Conferinţă Republicană de Chimie, cu participare internaţională, conferinţă la care au 

participat peste 1000 de cercetători. 
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Pentru toate aceste calităţi şi realizări, academicianul Coriolan Drăgulescu a 

rămas un exemplu de Om, Profesor, Savant, în conştiinţa studenţilor, colaboratorilor, 

tuturor celor care lau cunoscut, având o contribuţie majoră la creşterea prestigiului 

chimiei româneşti, în mod special, a Şcolii de Chimie din Timişoara.  

În data de 1 iunie 1977 academicianul Coriolan Drăgulescu a părăsit pentru 

totdeauna colectivitatea chimiştilor în mijlocul cărora a activat cu atâta pricepere, 

dragoste şi devotament. Este înmormântat în Cimitirul Bellu din Bucureşti.  

 

 

Dr. Romulus MINEA  
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Cristofor I. SIMIONESCU 
(1920 – 2007) 

 
 

 

Profesorul Cristofor I. Simionescu sa născut la 7 iulie 1920 în localitatea 

Dumbrăveni din judeţul Suceava şi a decedat în Iaşi, la 7 august 2007. A fost 

descendentul, ca şi sora sa mai mică, Ionela, al soţilor Ion şi Lucreţia Simionescu, 

învăţători apreciaţi şi stimaţi de comunitatea în care trăiau pentru devotamentul cu 

care îşi îndeplineau vocaţia de dascăli. După absolvirea şcolii primare sub îndrumarea 

severă a părinţilor, şia început cursurile liceale în Suceava, iar din clasa a IIIa a 

învăţat la Liceul Naţional din Iaşi, odată cu mutarea familiei în capitala Moldovei, 

mutare dorită pentru a asigura copiilor accesul la învăţământul universitar.  

În 1939, după ce şia susţinut bacalaureatul, sa înscris la Facultatea de Chimie 

Industrială a Institutului de Chimie Tehnologică a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, 

care, ulterior, a fost inclusă în Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi. După studii 

strălucite, a obţinut diploma de inginer chimist cu distincţia Magna cum laude, 

înscriinduse imediat la doctorat (1944). Teza a avut drept subiect autooxidarea 

uleiurilor vegetale şi a fost realizată sub îndrumarea profesorului Gheorghe Alexa. A 

fost susţinută în 1948, în fostul Institut Politehnic, astăzi Universitatea Tehnică 

“Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

În 1947 sa căsătorit cu Natalia Voiţenco, inginer chimist (ulterior, 

cercetător), născută în 1923 în Cernăuţi şi decedată în 1998 în Iaşi. Din căsătorie sau 

născut doi fii, Tudor, inginer proiectant, şi Bogdan, profesor universitar şi membru 

corespondent al Academiei Române. 

Încă din perioada doctoratului, a deţinut în Facultatea de Chimie Industrială 

funcţia de asistent (1944  1948), conferenţiar şi apoi profesor (1952). La iniţiativa sa 

sa înfiinţat, în cadrul Facultăţii de Chimie Industrială, Departamentul (catedra) de 

Celuloză, Hârtie şi Fibre Artificiale, precum şi, ulterior, Departamentul (catedra) de 

Tehnologie a Macromoleculelor, pe care lea condus consecutiv, cu mici întreruperi, 

timp de 35 de ani. Din această poziţie, a contribuit major la educarea şi pregătirea a 

numeroase generaţii de studenţi în ştiinţa şi tehnologia polimerilor naturali şi sintetici. 

Absolvenţii acestor departamente şiau desfăşurat activitatea în industrie, 
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învăţământul superior sau în cercetare. Profesorul Simionescu sa retras de la catedra 

în anul 1995. 

În perioada 19511952 a deţinut funcţia de vicerector la Institutul Politehnic 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, şi apoi cea de rector, între 19531976. Datorită 

realizărilor excepţionale în cercetare şi în învăţământul superior a fost ales membru 

corespondent al Academiei Române (1955) şi apoi membru titular, în anul 1963. În 

acelaşi an, a fost ales Preşedinte al Filialei din Iaşi a Academiei Române, funcţie pe 

care a exercitato în intervalul 19631974, şi apoi, în perioada 19892002. În anii 

19741990 a deţinut funcţia de Vicepreşedinte al Academiei Române, iar în intervalul 

19771980, funcţia de Preşedinte ad interim al acestui for. Între anii 20012007, a 

fost Preşedinte de onoare al Filialei din Iaşi. 

Profesorul Simionescu a avut un rol esenţial în reprofilarea, din anul 1964, a 

Institutului de Chimie „Petru Poni” pe cercetări din domeniul chimiei 

macromoleculare. Primele investigaţii în domeniul polimerilor au demarat în anul 

1950 prin studiile de valorificare a proteinelor vegetale şi referitoare la celuloză.  

Profesorul Simionescu a deţinut funcţia de director al Institutului de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni” în intervalul 1970  2000. Sub îndrumarea sa, 

institutul a înregistrat progrese ştiinţifice majore, iar vizibilitatea sa internaţională sa 

dezvoltat constant. A depus eforturi pentru completarea treptată a bazei materiale a 

institutului. La iniţiativa sa, aripa de sud a clădirii, realizată în anii 1952  1954, a fost 

completată cu un corp central şi cu aripa de nord, ajungându  se în final la o 

suprafaţă construită de 3200 m
2
 (1970  1972).  

Sub îndrumarea sa managerială, au fost stimulate contactele ştiinţifice cu 

străinătatea, cu unităţi de cercetare de profil din Belgia, Cehoslovacia, China, 

Finlanda, Franţa, Germania, Kazakhstan, Polonia, Rusia, Marea Britanie, S.U.A. şi 

Canada. În timpul relaxării politice, când sau creat condiţii pentru a efectua 

specializări în străinătate, au fost trimişi pentru stagii de lungă durată mai mulţi 

cercetători în Franţa, Germania, Marea Britanie sau S.U.A. Aceste măsuri au permis 

cercetătorilor institutului să fie la curent cu stadiul ştiinţei polimerilor în ţări avansate. 

Ca urmare, în intervalul 19801989, 400 de lucrări elaborate în institut au fost 

publicate în reviste de prestigiu din străinătate, prin evitarea – cu abilitate, dar şi cu 

eforturi – a restricţiilor aplicate în alte centre de cercetare din ţară. O altă preocupare a 

profesorului a fost organizarea şi promovarea în institut a studiilor doctorale. Astfel, 

înainte de 1989, au activat în institut 12 conducători de doctorat. El însuşi a condus 

peste 70 de teze de doctorat cu cercetători din ţară şi 12 cu cercetători proveniţi din 

Algeria, Bulgaria, R. P. Corea, Egipt, India, Mexic, Pakistan şi R. P. Vietnam. 

La începutul anului 1990, a cerut şi a obţinut reintegrarea institutului în cadrul 

Academiei, după ce acesta trecuse prin două situaţii nedorite: transferul la Ministerul 
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Învăţământului (1970  1975), iar apoi în cadrul Ministerului Industriei Chimice 

(1975  1989). 

Vocaţia de cercetător în domeniul chimiei macromoleculare a profesorului 

Simionescu sa manifestat chiar înainte de 1950, având drept obiect proteinele vegetale 

şi valorificarea acestora. Sau studiat încleierea hârtiei cu aceste produse, obţinerea de 

cartoane electroizolante, răşini de turnare, fibre proteocelulozice, schimbători de ioni, 

sau efectuat studii viscozimetrice ale acestor proteine (1950  1954). În contextul 

actual, în care există o preocupare majoră de mobilizare a unor materii prime 

regenerabile pentru transformarea lor în materiale şi alte produse, cercetările de 

pionierat, originale, ale profesorului Simionescu, ar trebui reluate şi extinse. 

În aceeaşi perioadă, a iniţiat şi condus cercetări avansate asupra celulozelor 

din diverse esenţe lemnoase şi din stuful din Delta Dunării, pentru obţinerea de hârtii, 

cartoane, fibre, derivaţi celulozici, hibrizi cu componenţi anorganici. Se adaugă 

studiile de fotodegradare a celulozei, în timp ce mai multe lucrări au fost dedicate 

caracterizării şi utilizării celulozei şi ligninei din stuf. 

A demarat, în 1957, studiile asupra cancerului vegetal la diverse specii de 

lemn, purtătoare de tumori produse de bacterium tumefaciens. A propus elucidarea 

mecanismelor biosintetice care generează diferenţele dintre compoziţiile ţesuturilor 

tumorale ale lemnului. Sa demonstrat că, independent de speciile lemnoase, dar în 

relaţie strânsă cu natura şi forma tumorilor, conţinutul de celuloză scade, iar cel de 

lignină creşte. Sa stabilit că acest proces poate fi limitat cu ajutorul antioxidanţilor. 

Sa propus un mecanism radicalic al acestui fenomen, însă unii specialişti ai timpului 

nu au fost de acord cu această explicaţie, deşi acum, după mulţi ani, influenţa 

radicalilor liberi este acceptată în explicarea fenomenelor de cancerogeneză, a altor 

maladii degenerative sau a îmbătrânirii organismelor umane şi animale – evident, o 

dovadă clară a calităţii anticipative a acestor cercetări efectuate în anii 19501960. 

Experienţa profesorului Simionescu şi a colaboratorilor săi din domeniul 

ligninei a făcut posibil ca aceştia să participe la programele europene Eurolignin şi 

Ecobinders. 

Profesorul Simionescu a iniţiat, în 1962, primele cercetări efectuate în ţara 

noastră asupra polimerizării radicalice a monomerilor vinilici, în prezenţa sărurilor de 

ceriu, şi cele privitoare la grefarea celulozei cu monomeri acrilici. 

Datorită faptului că în ţară, în acea perioadă, exista o industrie dezvoltată de 

celuloză şi produse de papetărie, precum şi datorită cercetărilor din domeniul 

celulozei, profesorul Simionescu a obţinut – nu fără mari dificultăţi – apariţia, în 

1967, la Editura Academiei, a periodicului Cellulose Chemistry and Technology, cu 

un comitet de redacţie prestigios, fiind editorul responsabil al acestei reviste timp de 

40 de ani. 

Un alt domeniu de cercetare iniţiat şi apoi dezvoltat de profesorul Simionescu 

a fost cel al sintezei, al transformărilor mecanochimice şi grefării polimerilor 
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naturali sau sintetici, utilizând măcinarea vibratorie, rezultatele obţinute fiind 

apreciate în numeroase laboratoare din străinătate. A publicat în acest domeniu o 

monografie, care ulterior a fost tradusă în limbile rusă şi coreană. 

La sfârşitul anilor ‟60 a abordat noi domenii precum polimerizarea derivaţilor 

acetilenici, caracterizarea lor fizicochimică, ca şi evaluarea calităţilor lor electronice 

şi fotochimice. Cercetările au fost dezvoltate timp de circa 15 ani şi concretizate în 

numeroase (peste 50) publicaţii în reviste internaţionale de prestigiu. Ele au fost 

apreciate în mod deosebit de comunitatea ştiinţifică internaţională, dovadă fiind 

numărul mare de citări în lucrările altor autori din domeniu.  

Un număr important de lucrări publicate au privit rezultatele obţinute în 

domeniul polimerizării în plasmă a unor monomeri, modificării în plasmă a 

polimerilor naturali şi sintetici şi studiile asupra originii vieţii (sinteza în plasmă a 

precursorilor prebiotici: polipeptide, porfirine, zaharuri sau alte molecule organice). 

Un mare număr de lucrări publicate sub îndrumarea profesorului Simionescu au 

prezentat rezultatele din domeniul complecşilor intramoleculari cu transfer de sarcină 

(19801995). Profesorul sa preocupat, de asemenea, de studiul unor noi derivaţi de 

ferocen şi de polimerizarea acestora sau de sinteza şi proprietăţile în soluţii ale 

polimerilor cu masă moleculară ultraînaltă (pleistomeri), precum şi de sinteza unor 

mono şi poliiniţiatori de polimerizare. După 1995 sa ocupat de cercetările din 

domeniul catalizei cu transfer de fază în procese de policondensare sau de noi tipuri 

de monomeri siliconici. 

Activitatea remarcabilă a profesorului Simionescu se regăseşte în circa 820 de 

lucrări publicate în ţară şi (în majoritate) în străinătate, în 18 monografii sau tratate, 

22 capitole de carte şi 29 articole de trecere în revistă bazate pe lucrări proprii şi 

publicate la invitaţia editorilor în Journal of Polymer Science sau în Journal of 

Macromolecular Chemistry. De asemenea, a fost autor sau coautor a 116 brevete 

româneşti şi a 3 brevete internaţionale. A deţinut poziţia de editor responsabil la mai 

multe periodice româneşti şi a fost prezent în mai multe comitete de redacţie ale unor 

publicaţii internaţionale sau româneşti de profil. În acelaşi timp, a fost ales membru a 

unor academii străine sau a unor societăţi savante de peste hotare.  

O altă activitate, demnă de semnalat, este cea de iniţiator şi organizator a unor 

manifestări ştiinţifice de prestigiu, la care au participat şi mulţi oameni de ştiinţă din 

străinătate. Sunt de amintit primele nouă ediţii ale Simpozionului de Chimia şi 

Tehnologia Celulozei, Conferinţa Republicană de Chimie din 1968, organizarea la 

Bucureşti a Congresului Societăţii de Chimie Industrială din Paris (1970), Seminarul 

de Polimeri SUA–România (1976), etc. 

Ţinând seama de această mare diversitate de preocupări în domeniul ştiinţei 

polimerilor, de succesele şi realizările sale, precum şi de măsurile de promovare şi 

dezvoltare a domeniului în România, academicianul Cristofor I. Simionescu se 

defineşte drept fondatorul şi arhitectul ştiinţei polimerilor în ţara noastră. 
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Şi astazi, la mulţi ani după retragerea sa oficiala din activitate şi la aproape doi 

ani după dispariţia sa, academicianul Cristofor I. Simionescu rămâne printre primii cei 

mai citaţi autori români în literatura ştiinţifică de specialitate. Rămâne un mare savant, 

un adevărat creator de scoală, un adevărăt cercetător şi dascăl. 

  

Dr. Adrian CARPOV  

 

 

 

 

INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ  

„PETRU PONI” IASI 

 

Filiala din Iaşi a Academiei Române a fost înfiinţată prin Decretul nr. 76 (din 

9 iunie, 1948) care privea reorganizarea Academiei. Cu această ocazie, în poziţia de 

Preşedinte al Filialei a fost ales Acad. Radu Cernătescu. 

Institutul de Chimie este menţionat pentru prima oară în Regulamentul de 

funcţionare al Academiei publicat în Monitorul Oficial nr. 302 din decembrie, 1948. 

În viziunea acelor ani, institutul urma să aibă un profil de chimie generală, în 

care să se efectueze cercetări asupra combinaţiilor complexe, în domeniul chimiei 

analitice, electrochimiei (polarografiei), sintezei organice – cu precădere 

medicamente, materiilor prime minerale, uleiurilor vegetale. Concomitent, sau 

demarat cercetări în domeniul chimiei macromoleculare, care au privit valorificarea 

proteinelor vegetale, ca şi studii ale celulozei din lemn şi din stuf. Sau studiat 

fenoplastele sau sinteza unor schimbători de ioni.  

Prima echipă de cercetare, condusă de Acad. Radu Cernătescu, cuprindea 

profesori şi conferenţiari din învăţământul superior chimic de la Universitatea „Al. I. 

Cuza” şi de la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” (8 cercetători cu norme parţiale). Din 

1951, Institutul de Chimie devine unitate operativă, avândul drept director pe Prof. 

Cernătescu. Sunt angajaţi primii cercetători tineri cu normă întreagă, se conturează şi 

organizează echipele de cercetare. În 1952, sunt începute lucrările de construcţie a 

aripei sudice a clădirii institutului. Inaugurarea noului local, terminat în 1955, are loc 

în cadrul unei şedinţe festive din anul 1957, urmată de o amplă sesiune de comunicări 

cu participare naţională. Cu acest prilej se decide ca în titulatura institutului să fie 

inclus numele savantului Petru Poni, care a ilustrat chimia românească timp de decenii 

şi a fost inclusiv preşedintele Academiei între anii 1898  1901 şi 1916  1920. 

A doua jumătate a secolului trecut a înregistrat numeroase realizări atât în 

cercetarea polimerilor, cât şi în producţia lor industrială. Acest trend continuă şi în 

prezent. Astfel, de exemplu în 2007, în SUA, producţia de polietilenă a fost de 

18.051.000, de propilenă – de 8.783.000, polimeri stirenici – 4.054.000 şi de PVC – 
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6.638.000 tone metrice, iar în Europa, producţiile au fost, respectiv, 14.720.000, 

11.341.000, 1.904.000 şi 6.256.000 tone metrice. Din acest motiv, mulţi analişti au 

considerat secolul XX drept „secolul polimerilor”. 

În institut, au fost elaborate şi aplicate tehnologii de obţinere a hârtiilor tehnice 

pentru o gamă largă de utilizări, sa investigat cancerul vegetal, indus de bacterium 

tumefaciens, modificarea raportului celuloză – lignină în tumorile lemnului şi 

inhibarea acestora cu ajutorul antioxidanţilor. 

În anii următori, a continuat implicarea în cercetarea compuşilor 

macromoleculari. Au demarat studiile din domeniul poliuretanilor prin sinteza 

dibenzil diizocianatului (DBDI) şi a poli(etilenglicol adipatului), studiul materiilor 

prime destinate obţinerii pielii sintetice. Sau obţinut primele mostre de elastomeri 

poliuretanici şi sa construit un pilot pentru DBDI la Combinatul Chimic Borzeşti. 

Începând cu anul 1980 a fost lansat un program naţional pentru pielea sintetică 

poliuretanică, sau elaborat tehnologiile pentru materiile prime, sau construit la CFS 

Săvineşti instalaţiile de producţie pentru acestea, iar la Bucureşti, instalaţia pentru 

fabricarea pielii sintetice. Sau început, în aceeaşi perioadă, cercetările de obţinere a 

schimbătorilor de anioni pe bază de copolimer stiren/divinil benzen sau pe bază de 

copolimeri acrilici. Unele dintre aceste produse au fost realizate experimental la 

Combinatul Chimic Victoria. 

După decesul Acad. Radu Cernătescu, direcţia institutului a fost preluată de 

Prof. Ilie Matei (1958  1963) şi apoi de Prof. Ioan Zugrăvescu (1963  1970), ambii 

membri corespondenţi ai Academiei Române. În anul 1970, la conducerea institutului 

a urmat Acad. Cristofor I. Simionescu (1970  2000). 

În 1963 au început cercetările din domeniul polimerilor heterociclici 

termostabili, care ulterior sa diversificat în mai multe subdomenii. Primele rezultate 

sunt prezentate în 1963, la IUPAC Symposium on Macromolecules, Praga. Sa 

elaborat monografia Polimeri heterociclici, de L. Crivetz şi I. Zugrăvescu. Sunt 

publicate numeroase lucrări originale în reviste internaţionale; o parte din polimerii 

termostabili sintetizaţi au fost testaţi şi folosiţi în industria de componente electronice 

sau electrotehnică.  

Ţinând seama de acumularea unor rezultate fundamentale şi aplicative de certă 

valoare în ştiinţa polimerilor, Acad. Cr. I. Simionescu propune şi obţine, în 1964, 

orientarea institutului spre domeniul chimiei macromoleculare. Din acelaşi an, 

institutul funcţionează sub denumirea Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru 

Poni”. Se diversifică investigaţiile din chimia, fizicochimia şi fizica polimerilor. Se 

înregistrează o creştere a numărului cercetătorilor repartizaţi în mai multe laboratoare. 

În 1960, lucrau în institut 67 de cercetători, în 1965 – 84, în 1970 – 122, iar în 1989 – 

138. În 1967, secţia de Chimia fizică a macromoleculelor din Centrul de Chimie 
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Fizică, Bucureşti, a fost integrată în institut până în anul 1975, când a fost preluată de 

Institutul de Cercetări Chimice, Bucureşti. 

În 1968 a fost organizată la Iaşi prima Conferinţă Republicană de Chimie 

Macromoleculară (161 comunicări, dintre care 38 elaborate în institut). Au participat 

40 de specialişti de prestigiu din străinătate, dintre care cităm pe G. Smets, K. 

Takemoto, J. Parrod, Elfride Husemann, K. J. Ivin, H.-J. Cantow, Elygia Turska, R. 

Hosemann, G. G. Cameron, H. Kämmerer, J. W. Breitenbach ş. a. 

În 1970 sa decis ca finanţarea cercetării să se efectueze majoritar prin 

contracte cu unităţi economice, iar susţinerea financiară a cercetărilor fundamental 

orientate să fie asigurată doar parţial de către Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi 

Tehnologie (CNŞT). Această măsură a afectat serios libertatea de alegere şi 

dezvoltarea tematicii şi a determinat orientarea prioritară spre cercetări aplicative. În 

acelaşi an, s-a hotărât transferul institutelor de cercetări ale Academiei la Ministerul 

Invăţământului. În 1975 sa luat o nouă decizie de transfer – la Ministerul Industriei 

Chimice, sub coordonarea Institutului Central de Chimie.  

În anul 1970 sau iniţiat cercetările privind siliconii, elaborânduse 

tehnologiile de obţinere a organohalogensilanilor, precursori pentru polisiloxani 

(uleiuri, emulsii, elastomeri, răşini sau ceruri). Sau proiectat şi construit patru staţii 

pilot pentru experimentare şi producţie la Combinatul Chimic Borzeşti. Începând cu 

acest an sau dezvoltat cercetări privind o gamă largă de intermediari şi polimeri cu 

azot, sulf şi fosfor, cu proprietăţi ignifuge. 

Un alt domeniu abordat a fost cel al obţinerii conjugatelor dintre polimeri 

naturali sau sintetici şi substanţe fitofarmaceutice, inclusiv prin tehnici de 

microincapsulare interfacială. Sau obţinut şi caracterizat conjugate dintre 

polizaharide şi diverse clase de medicamente. 

Trebuie menţionate cercetările de sinteză şi caracterizare a unor polielectroliţi 

anionici, cationici sau amfoteri (floculanţi, agenţi antistatici, anticrustă sau pentru 

condiţionarea solului etc.). Sa realizat o instalaţie experimentală şi productivă pentru 

polielectroliţi maleici la Întreprinderea Chimică Fălticeni. 

Concomitent, sa iniţiat sinteza, caracterizarea şi orientarea spre aplicaţii ale 

unor polimeri semiconductori şi fotosensibili. Sau obţinut polimeri pe bază de 

complecşi cu transfer de sarcină sau polimeri cu proprietăţi de fotorezist negativ, 

utilizabili în electronică şi microelectronică. 

Sau dezvoltat, de asemenea, cercetări de modificare în câmp de plasmă rece a 

unor polimeri naturali precum celuloza (fibre, fire, filme sau ţesături), ca şi a unor 

polimeri sintetici, pentru a realiza noi materiale şi dispozitive. De amintit sunt şi 

studiile asupra evoluţiei moleculare şi celulare prin sinteza protobiomoleculelor sau 

protobiopolimerilor în plasmă rece, în condiţii similare celor din era primară a 

Pământului (modelul şi teoria la rece a apariţiei materiei vii, propuse de Acad. 
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Cristofor I. Simionescu si colaboratorii săi implicaţi în acest domeniu). Sa efectuat 

testarea proprietăţilor catalitice şi protoenzimatice a compuşilor obţinuţi. 

La începutul anilor ‟70, atât în ţările europene, cât şi în SUA, Japonia sau 

Canada, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” era considerat drept 

principalul actor român în cercetarea internaţională din domeniul polimerilor 

(statisticile elaborate de ISI arată că institutul continuă să ocupe şi în prezent primul/al 

doilea loc în România în privinţa vizibilităţii internaţionale). Şi astăzi sunt citate de 

către autorii străini lucrările elaborate în institut şi apărute în perioada 1950  1989, ca 

şi cele publicate ulterior. Cercetătorii institutului au reuşit să prezinte un mare număr 

de comunicări la manifestări de prestigiu, cum au fost conferinţele naţionale de chimie 

sau cele nouă simpozioane internaţionale de chimia şi tehnologia celulozei organizate 

la Iaşi şi Suceava (1950  1988), continuate apoi şi după 1990. De asemenea, s-au 

implicat în organizarea celui de al 39lea Congres de Chimie Industrială de la 

Bucureşti, desfăşurat în 1970, sub egida Société de Chimie Industrielle de Paris, la 

care au prezentat 23 de comunicări. Alte manifestări importante – de data aceasta, 

organizate direct de către institut – au fost First Romania–USA Seminar in Polymer 

Science sau Seminarul de macromolecule Germania–Romania (Freiburg, 1980, 

Mamaia, 1982 şi, ulterior, Iaşi, 1992). A urmat cel de al 29lea Simpozion IUPAC de 

Macromolecule, Bucureşti, 1983, la care s-au susţinut 47 conferinţe şi comunicări 

elaborate în institut, ca şi The Second Romania–USA Seminar in Polymer Science, 

Bucureşti, 1983. În perioada 1980  1989 sau organizat anual, în institut, sesiuni 

ştiinţifice profilate pe domeniul polimerilor – sub cupola Zilelor Academice ale 

Filialei din Iaşi a Academiei Române – sesiuni care continuă şi în prezent.  

Colapsul înregistrat de către industria chimică românească după 1990 a făcut 

ca douăzeci de ani de cercetare aplicativă, bazată pe studii fundamentale originale, cu 

rezultate importante, de multe ori deja implementate în industrie, să nu mai poată fi 

valorificaţi decât în foarte mică măsură, în activitatea de microproducţie a institutului.  

În intervalul 1980  1989 sau publicat, mai ales în străinatate, peste 400 de 

lucrări. Datele statistice arată că, de la înfiinţare până în 1989, institutul a publicat 

peste 2000 de lucrări ştiinţifice, dintre care peste 1000 în reviste străine.  

Preocupările pentru calificarea cercetătorilor prin doctorat au fost constante. 

Astfel, în perioada 19511989, au obţinut titlul de doctor în cadul institutului 40 de 

cercetători, 16 cadre didactice sau cercetători de la alte unităţi din ţară şi 4 doctoranzi 

din străinătate. În ciuda restricţiilor existente, în perioada 1967  1975 s-au efectuat 

două doctorate în Cehoslovacia şi unul în (fosta) URSS, precum şi 16 specializări de 

lungă durată în Belgia, Danemarca, Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, SUA. 

Asemenea specializări nu au mai fost posibile după anul 1976. În intervalul 1964  

1988, cercetătorii institutului au primit zece premii ale Academiei Române. 
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Institutul a reprezentat, totodată, o „platformă de lansare” a unor cercetători 

care s-au transferat, ulterior, în alte unităţi din ţară (4) sau au devenit cadre didactice 

în învăţământul superior (15). 

Înainte de 1989, au emigrat în străinatate 11 cercetători, din care câţiva sau 

afirmat major prin realizările obtinute – Prof. Virgil Percec (membru de onoare al 

Academiei Române), în SUA, Prof. Almeria Nathanson, în Canada, Prof. Hans A. 

Schneider în Germania, dr. Viorica Dimonie, în SUA. Şi alţi cercetători au devenit 

cadre didactice în SUA, Canada, Israel sau Franţa. 

După 1990, cercetătorii au continuat să acorde atenţie, întro viziune modernă, 

unora dintre domeniile dezvoltate anterior, dar sau abordat şi direcţii noi, după cum 

unele dintre domeniile tradiţionale au fost abandonate.  

Din luna martie 2000, directorul institutului este profesorul Bogdan C. 

Simionescu, membru corespondent al Academiei Române. Echipa de conducere 

include un director adjunct – dr. Anton Airinei – şi un secretar ştiinţific –  dr. Valeria 

Harabagiu. 

Din anul 2008, activitatea institutului se desfăşoară în cadrul unui program de 

bază – Compuşi Macromoleculari: Concepte, Mecanisme, Proprietăţi şi Perspective 

Aplicative – care cuprinde un număr de 11 subprograme divizate în proiecte şi 4 

proiecte independente. Este vorba de un proces dinamic, colectivele de cercetare fiind 

echipe „cu geometrie variabilă de la an la an”. Rezultatele obţinute sunt analizate 

anual, se operează corecturile necesare, se introduc eventual noi teme (proiecte) de 

cercetare sau se renunţă la unele dintre acestea. Obiectivul general principal constă în 

dezvoltarea cercetării fundamentale în ştiinţa polimerilor, iar valorificarea rezultatelor 

originale se face în primul rând prin publicarea în reviste cotate ISI şi prin prezentări 

la manifestări ştiinţifice internaţionale, din ţară sau din străinatate. Datorită 

achiziţionării unei aparaturi de cercetare moderne (prin fonduri obţinute competitiv – 

granturi interne şi UE) cât şi datorită unor programe de training urmate mai ales de 

cercetătorii tineri (în străinătate sau în ţară) a crescut semnificativ numărul de articole 

publicate în reviste internaţionale cu factor de impact ISI peste 2.0 sau peste 3.0. De 

exemplu, pentru cele 158 de lucrări semnate de cercetătorii institutului în 2008 şi 

apărute în reviste cu cotaţie ISI, factorul de impact mediu este de 1,66. 

Principalele domenii de cercetare ale Institutului de Chimie Macromoleculară 

„Petru Poni” sunt urmatoarele:  

- monomeri şi polimeri pe bază de compuşi organosilicici: heterosiloxani 

macrociclici, precursori pentru materiale ceramice ori purtători chitosansiloxani 

pentru membrane lichide sau hibride; copolimeri bloc sau grefaţi cu secvenţe 

siloxanice şi organice; 

- monomeri heteroatomici, polimeri termostabili şi rezistenţi la flacără: 

monomeri şi polimeri cu structuri maleinimidice; monomeri şi polimeri heterociclici; 

polisulfone aromatice, copolieterisulfone cu grupări funcţionale; 
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- poliuretani: cinetica şi mecanismul obţinerii poliuretanilor pe bază de DBDI; 

proprietăţile mecanice şi de memorie a formei la poliuretani; ionomeri poliuretanici 

(anionomeri, cationomeri, cationomeri fotosensibili, cationomeri cu grupe naftil sau 

feniltriazene, cationomeri florurati şi zwitter ionomeri); 

- polielectroliţi: sinteză şi caracterizare; fenomene de autoasamblare; 

interacţiuni polielectroliţi–compuşi organici, anorganici, coloranţi; complecşi 

interpolielectrolitici;  

- tehnici şi metode neconvenţionale de sinteză/modificare a polimerilor; 

polimeri obţinuţi prin reacţii de cicloadiţie DielsAdler; policondensare cu transfer de 

fază; polimerizare electrochimică; polimerizare în câmp magnetic; macromonomeri; 

reticularea polimerilor prin reacţii fotochimice; fotoizomerizări trans–cis şi cis–trans; 

- polizaharide: conjugate polizaharide cationice–acizi biliari; suporturi 

funcţionale macromoleculare; micro şi nanoparticule; ciclodextrine şi ciclodextrine 

modificate chimic, polirotaxani pe bază de ciclodextrine; sisteme cu eliberare 

controlată a medicamentelor; 

- celuloze modificate chimic, lignină, tratarea lemnului; reţele 

semiinterpenetrate pe bază de derivaţi ai celulozei; degradarea enzimatică a 

celulozelor; materiale compozite bazate pe derivaţi extraşi din lemn şi polimeri 

sintetici; polifenoli; 

- polimeri electro şi fotoactivi pentru microelectronică şi electronică 

moleculară; proprietăţi electrocromice ale polimerilor conductori din polistiren 

funcţionalizat cu pirol; materiale piezoelectrice pe bază de poliamide aromatice 

amorfe; polimeri şi oligomeri pentru tranzistori organici cu efect de câmp; 

poli(fenilenvinilene); cristale lichide; copolimeri cu proprietăţi optice nelineare; 

electroconductivitate şi fotoconductivitate; 

- materiale hibride: nanocompozite SiO2–polimeri organici; 

- conservarea obiectelor de patrimoniu din lemn, ceramică, metale, piele, 

hârtie, pergament; 

- cercetări în domeniul „nano”: nanoconjugate; nanostraturi; nanocompozite; 

nanoparticule funcţionalizate; 

- caracterizarea compuşilor macromoleculari: studii structurale, morfologice; 

proprietăţi mecanice, electrice, termice; proprietăţi de suprafaţă; caracterizarea 

filmelor subţiri. 

Pentru dotarea cu diverse tipuri de aparate, instrumente şi instalaţii, institutul a 

investit, în perioada 1999  2008, peste 4.000.000 Euro – fonduri provenind, în 

proporţie de peste 90 %, din veniturile extrabugetare atrase. Pe lângă granturile 

interne şi internaţionale în derulare, începând cu 1 ianuarie 2009, Institutul de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni” beneficiază, pentru o perioadă de trei ani, de o 

finanţare în valoare de 5.000.000 Euro (fonduri structurale câştigate competitiv) 

pentru înfiinţarea unui Centru de Cercetări Avansate pentru Bionanoconjugate şi 
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Biopolimeri în cadrul institutului. Mai concurează pentru fonduri structurale încă trei 

proiecte aflate în curs de evaluare, şi anume: 

- Tehnologii ecologice moderne pentru monitorizarea şi decontaminarea 

sistemelor antropice din Regiunea de Nord Est; 

- Laborator de analiză şi caracterizare a polimerilor naturali pentru materiale 

cu aplicaţii în domenii de vârf; 

- Proiect pentru dezvoltarea fitochimiei în Regiunea de Nord Est – Green NE. 

Publicarea în reviste internaţionale continuă să reprezinte o prioritate a 

cercetătorilor. Astfel, în ultimii şapte ani, sau publicat 123 articole cotate ISI în anul 

2002, 130 în 2003, 139 în 2004, 162 în 2005, 168 în 2006, 159 în 2007 şi peste 158 în 

2008. Poate mai remarcabilă este creşterea numărului de articole publicate în 

periodice cu indice de impact peste 1. Numărul lor era de 24 în anul 2002, iar în anul 

2006 au fost 47, dintre care 26 au apărut în reviste cu indici de impact peste doi sau 

trei. Publicaţiile în revistele fără citare ISI sunt şi ele numeroase – în perioada 2004  

2008 sa înregistrat o medie anuală de 60 de lucrări apărute în această categorie de 

reviste. În rezumat, în perioada 1990  2008 sau publicat peste 2800 de lucrări în 

reviste de profil, peste 65 de monografii cu subiecte derivate din activitatea de 

cercetare proprie, 12 volume apărute în edituri din străinătate.  

O altă cale de afirmare a cercetătorilor este cea a comunicărilor prezentate la 

manifestări ştiinţifice internaţionale cu comitet de program: 123 (2002), 138 (2003), 

88 (2004), 171 (2005), 222 (2006), 230 (2007), peste 230 în 2008. În afară de 

comunicările afişate, cele mai numeroase, au fost prezentate şi comunicări orale sau 

conferinţe invitate. 

O parte din rezultatele obtinute au fost valorificate şi prin brevetări – în 

perioada 2000-2008, OSIM a acordat 27 de brevete unor autori din institut. Unele au 

fost ulterior medaliate la saloane internaţionale de inventică (de mai mulţi ani, 

institutul se situează anual pe a doua / a treia poziţie pe lista celor mai inovative 

instituţii din România). 

Vizibilitatea institutului pe plan internaţional este demonstrată şi de faptul că, 

în perioada 2002  2008, cercetători săi au fost solicitaţi să avizeze peste 230 de 

lucrări supuse spre publicare în reviste internaţionale. Patru cercetători sunt membri în 

comitete de redacţie ale unor reviste internaţionale. În intervalul 1994  2005, în urma 

propunerilor institutului, Academia Româna a acordat 17 premii cercetătorilor 

Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”. 

În perioada 1991  2007 sau organizat anual sesiuni de comunicări în cadrul 

Zilelor Academice Ieşene. Sesiunea „Progrese în Ştiinţa Compuşilor Organici şi 

Macromoleculari” (ediţia a XXI-a a avut loc în anul 2007) se bucură de participarea 

colegilor din unităţi de cercetare sau din învăţământul superior din ţară, dar şi de cea a 

unor invitaţi din străinătate.  
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Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” este principalul co-

organizator român al Colocviilor francoromâne de polimeri. Primul a avut loc la 

Iaşi, în 1993, următoarele la L‟Albresle (Lyon), în 1995, Neptun (1997), Montpellier 

(1999), Timişoara (2001), Rouen (2003), Iaşi (2005) şi Grenoble (2007). În 1995 a 

avut loc la Iaşi, în organizarea institutului, Simpozionul Frontiers in Macromolecular 

Chemistry, cu prilejul aniversării vârstei de 75 de ani a Acad. Cristofor I. Simionescu, 

la care au participat 10 personalităţi de înaltă valoare ştiinţifică din Germania, 

Japonia, Olanda şi SUA. În 2008, în luna iunie, s-a organizat Primul Simpozion 

Internaţional Frontiers in Macromolecular Science în memoria Academicianului 

Cristofor I. Simionescu, la care au prezentat conferinţe 8 cercetători de înalt prestigiu 

din SUA, Germania şi Olanda, manifestare a cărei a doua ediţie este planificată şi în 

acest an. 

În anul 2005 institutul a organizat prima Şcoală de vară europeană dedicată 

chimiei verzi a polimerilor – EUROGREENPOL – manifestare susţinută financiar de 

către UNESCO–ROSE, Venice Office, Italia, şi care sa bucurat de participarea unor 

tineri cursanţi din şapte ţări, care au audiat prelegeri ale unor specialişti din Finlanda, 

Franţa, Germania, Polonia, Marea Britanie şi România. În perioada 2000  2008 au 

fost organizate şapte ediţii ale Simpozionului Micro/nano interacţii şi sisteme pe bază 

de polimeri naturali şi sintetici, cu participanţi din centre de cercetare/învăţământ din 

ţară. 

În seria simpozioanelor bilaterale, în iunie 2005, sa organizat la Iaşi, în 

parteneriat cu Institute of Thin Film Technology and Microsensorics, Teltow, 

Germania, prima ediţie a simpozionului bilateral Heterocyclic and Heterochain 

Polymers as Advanced Materials. A doua ediţie a avut loc la Potsdam în octombrie 

2006, iar cea de a treia ediţie a avut loc la Iaşi, în septembrie 2008.  

În institut îşi desfăşoară activitatea 8 conducători de doctorat, care îndrumă – 

de la an la an – între 35 şi 40 de doctoranzi fără frecvenţă, şi 2530 doctoranzi cu 

frecvenţă. Majoritatea tezelor de doctorat au subiecte din domeniile prioritare ale 

programului de cercetare al institutului. 

În perioada 19902009 43 de cercetători şiau susţinut tezele de doctorat în 

cadrul institutului, ca şi alţii 9 la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi sau la 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. 105 cercetători deţin titlul de doctor.  

Participarea la manifestări ştiinţifice a unui număr mare de cercetători a 

contribuit la maturizarea lor profesională, ca şi stagiile de scurtă şi lungă durată 

desfăşurate în laboratoare de prestigiu din străinătate.  

Academia Româna a acordat institutului statutul de Institut de Excelenţă al 

Academiei Române. Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a validat, conform 

HG 551/2007, acreditarea institutului ca unitate componentă a sistemului de 

cercetare–dezvoltare de interes naţional – cu un punctaj net superior valorii cerute.  



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVII, 2009  69 

Sau dezvoltat colaborări ştiinţifice cu parteneri de prestigiu din Europa, 

America de Nord sau Asia: Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 

Britanie, Portugalia, Republica Moldova, Republica Cehă, R. P. China, Rusia, Turcia, 

Ucraina, Coreea de Sud, Japonia, SUA şi Canada.  

În promovarea cercetărilor institutului, precum şi în asigurarea bazei materiale 

un rol important lau deţinut contractele aferente colaborărilor externe. Sunt de 

remarcat, în primul rând, veniturile obţinute din cele 17 contracte internaţionale care 

au operat în perioada 2000-2008, în valoare de peste 1.400.000 Euro. Astfel, în urma 

apelului Integrating and Strengthening the European Research Area, destinat 

promovării cooperării cu ţările asociate, candidate la UE în programul Reinforcement 

of the Associated Candidate Countries Research Capacities, institutul a făcut o 

propunere şi, în urma analizei altor candidaturi din România, Bulgaria şi Turcia, a 

obţinut un contract în valoare de 800.000 Euro pentru proiectul RAINS (Romanian 

Action for Integrating, Networking and Strengthening the ERA) – INCO-CT-2005-

017142/CE pentru perioada 2005 – 2008. Cu această finanţare s-au putut efectua 

primele achiziţii importante de aparatură şi instalaţii înalt performante: difractometru 

de raze X, spectrometru RMN 400 MHz, microscop de forţă atomică, aparat pentru 

analiza mecanică diferenţială (DMA), calorimetru diferenţial cu scanare (DSC), aparat 

pentru analiza elementală şi altele. Dintre celelalte contracte externe sunt de 

menţionat cel privitor la metodologia de manipulare şi consolidare a blocurilor de 

piatră naturală cu ajutorul injecţiei sub vid a unor formulări de răşini sintetice 

penetrante, ca şi cel privitor la perfecţionarea ingineriei lanţurilor de producţie a 

pietrei naturale prin procese bazate pe cunoaştere sau ecoinovaţie, în valoare totală de 

peste 300.000 Euro.  

Merită să fie amintit şi contractul de 170.000 Euro obţinut prin programul 

European Polysaccharides Network of Excellence (EPNOE), la care mai participă 

înca 15 unităţi de cercetare din ţări europene. Şedinţa periodică de comunicări a 

EPNOE şi a comitetului executiv a avut loc la Iaşi în noiembrie 2007; sau prezentat 

16 comunicări orale şi 64 postere. Au fost prezenţi delegaţi din toate ţările 

participante la program. Este de menţionat, că în perioada 20052007, delegaţi ai 

institutului au participat activ la celelalte reuniuni ale EPNOE.  

Institutul a mai participat şi la alte proiecte europene:  

 Partener la 3 proiecte din FP3 (COST-PECO, PECO ERBIC IPDCT, 

INCO-COPERNICUS-ERBIC), 

 Partener la 4 proiecte din FP5 (2 la INTAS, 1 la CRAFT, 1 la GROWTH), 

 Proiecte din cadrul FP6, cu 60 de parteneri din diverse ţări, sunt în 

desfăşurare, 

 Partener la 3 proiecte din FP7, alte 4 proiecte fiind în stadiul al doilea de 

evaluare, 

 Partener la 6 acţiuni COST, 
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 Partener la EuMaT Technology Platform şi ENMat Platform. 

După 1990, sistemul cercetării prin contracte cu unităţi industriale şi 

economice, din motive cunoscute, nu a mai fost operant. Academia a asigurat peste 40 

% din fondurile necesare institutului, iar completarea acestora s-a realizat prin 

accesarea unor granturi şi, respectiv, contracte finanţate de Academia Română, 

CNCSIS, de programele de cercetare promovate de departamentul de profil din 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică 

(ANCS).  

Cercetătorii din institut au făcut numeroase propuneri pentru a obţine, prin 

competiţie, contracte de cercetare finanţate de diversele programe naţionale. Astfel, în 

Programul National II, s-au obţinut 197 contracte: Parteneriate – 19, Idei – 3, 

Capacităţi – 3 şi TD – 7, AMTRANS – 1, BIOTECH – 3, CEEX – 59, CERES – 17, 

CNCSIS – 54, INVENT – 1, MATNANTECH – 17, RELANSIN – 3, granturi ale 

Academiei – 11. Institutul coordonează, printre altele, 5 din proiectele CEEX: (1) 

Materii prime bazate pe lignină pentru combustibili neconvenţionali, energie şi 

produse chimice; (2) Arhitecturi inovative degradabile, biocompatibile şi bioactive pe 

bază de polimeri naturali şi sintetici; (3) Reţea ştiinţifică integratoare pentru realizarea 

de produse materiale multifuncţionale macromoleculare; (4) Tehnologie integrată 

multifuncţională pentru conservarea moştenirii culturale naţionale; (5) Materiale 

siliconice multifuncţionale nanostructurate. De la an la an, veniturile din contracte au 

crescut, cifrele demonstrând capacitatea institutului de a participa cu competenţă la 

evaluările care se fac pentru obţinerea granturilor şi de a propune teme actuale de 

mare interes ştiinţific (în ultimii trei ani, veniturile extrabugetare depaşesc finanţarea 

primită de la forul tutelar). Aceste venituri sunt completate şi cu cele provenite din 

microproducţia anuală a 3035 repere din diverse tipuri de polimeri.  

O altă acţiune importantă pentru diversificarea activităţii institutului, a 

relaţiilor cu diverşi parteneri, ca şi a vizibilităţii sale, demarată în 2008, o constituie 

întocmirea formalităţilor de acreditare a unor laboratoare de referinţă, care vor putea 

elibera buletine oficiale de analiză: 

 Laboratorul de caracterizare a polimerilor din/pentru ambalaje; 

 Laboratorul pentru analiza şi caracterizarea nanostructurilor. 

Urmează să se definitiveze formalităţile de acreditare pentru alte două unităţi:  

 Laborator pentru studiul fotochimiei polimerilor cu ajutorul laserilor 

excimeri. Sa amenajat corespunzător spaţiul în care sau amplasat două generatoare laser 

excimeri, completânduse şi dotările aferente care asigură condiţiile adecvate de lucru. 

 Laborator pentru caracterizarea polimerilor solubili în apă. Sa 

achizitionat aparatura necesară – vâscozimetru automat, titrimetru automat, 

conductometru, liofilizator, generator de microunde, generator de ultrasunete, 

instalaţii pentru filme LbL, instalaţii de ultrapurificare cu membrane şi altele. 
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Din bugetul acordat de Academie şi, parţial, din fonduri proprii, sau efectuat 

o serie de reparaţii capitale şi de reabilitare a clădirii institutului şi a multor 

laboratoare. 

Se depun eforturi susţinute pentru o mai bună îndrumare şi organizare a 

programului de cercetare pe perioada 2008 – 2013, precum şi a celor 11 subprograme 

şi 4 proiecte independente care cuprind activitatea institutului. Cercetările privind 

clasele de polimeri care fac obiectul subprogramelor şi proiectelor independente 

trebuie orientate cu precădere spre chimia şi tehnologia materialelor, în vederea unei 

posibile valorificări mai eficiente în practică.  

Cercetările în domeniul polimerilor naturali nativi sau de biosinteză, 

alternative pentru polimerii sintetici, vor constitui un alt obiectiv prioritar în 

programul institutului. Printre domeniile care merită să fie în programul de cercetare 

propriu, pe lângă cele menţionate, sunt materialele hibride (polimeri/compuşi 

anorganici), polimerii utilizaţi în electronica moleculară sau în fotonică, cei utilizaţi în 

sinteza de nanoparticule, nanocompozite sau nanostructuri, cei folosiţi în medicină 

sau farmacie sau pentru protecţia mediului, inclusiv cei folosiţi în conservarea 

energiei sau ca auxiliari în valorificarea surselor alternative de energie. 

Sunt necesare şi eforturi de identificare a unor potenţiali beneficiari din zona 

economică în vederea unor transferuri de tehnologie. 

Concluzii? Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” este principalul 

actor român pe scena ştiintifică internaţională – un actor competent, viu şi activ, 

inovator, cu un personal de cercetare de excepţie (din care 30 % il reprezintă tinerii 

sub 30 de ani), care beneficiază de o largă recunoaştere internaţională. 

Vă invităm să ne vizitaţi! 

 

Prof. Bogdan SIMIONESCU  

Membru corespondent al Academiei Române 
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NAŢIUNILE UNITE DECLARĂ 2011 AN 

INTERNAŢIONAL AL CHIMIEI  

 

La 30 decembrie 2008 a 63a Adunare generală a Naţiunilor Unite a adoptat o 

rezoluţie care proclamă anul 2011 drept Anul Internaţional al Chimiei, plasând 

UNESCO şi IUPAC în fruntea evenimentului. Etiopia a supus dezbaterii proiectul 

rezoluţiei Naţiunilor Unite pentru lansarea Anului Chimiei, program care va sărbători 

realizările chimiei şi contribuţia acesteia la binele umanităţii.  Evenimentul va atrage 

atenţia asupra Decadei 2005  2014 a Naţiunilor Unite a Educaţiei pentru Dezvoltare 

Sustenabilă. Activităţile naţionale şi internaţionale desfăşurate pe parcursul anului 

2011 vor sublinia importanţa chimiei în menţinerea resurselor naturale. 

Chimia este esenţială pentru a facilita înţelegerea lumii şi a cosmosului. Mai 

mult decât atât, transformările moleculare prezintă importanţă crucială în producerea 

de alimente, medicamente, combustibil şi nenumărate alte produse extrase sau 

manufacturate. Dea lungul anului, comunitatea internaţioanală va sărbători chimia ca 

artă şi ştiinţă, precum şi contribuţiile sale esenţiale la avansarea cunoaşterii, protecţia 

mediului şi la dezvoltarea economică. 

Anul Internaţional al Chimiei va da un implus global ştiinţelor chimice, pe 

care se bazează viaţa şi viitorul nostru. “Sperăm să creştem aprecierea şi înţelegerea 

publică a chimiei, să dezvoltăm interesul tinerilor pentru ştiinţe şi să generăm 

entuziasm pentru viitorul creativ al chimiei” a declarat preşedintele IUPAC, 

profesorul JungIl Jin. 

“Întâmpin cu bucurie ocazia de a sarbători chimia, una din ştiinţele 

fundamentale“, a spus directorul general UNESCO, Koïchiro Matsura. “Crearea 

conştiinţei publice în legătură cu chimia este cu atât mai importantă în condiţiile 

provocărilor ridicate de dezvoltarea sustenabilă. Neîndoielnic chimia va juca un rol 

cheie în dezvoltarea surselor alternative de energie şi în asigurarea hranei pentru 

populaţia aflată în continuă creştere“ a adăugat el. 

Anul 2011, anul celei dea o suta aniversări a decernării premiului Nobel 

pentru chimie doamnei Maria Sklodowska Curie, va oferi şi posibilitatea de a 

sărbători contribuţia femeilor la dezvoltarea ştiinţei. Acest an marchează şi a o suta 

aniversare a fondării Asociaţiei Internaţionale a Societăţilor Chimice, IACS, care a 

fost urmată de IUPAC, câţiva ani mai târziu. IACS şi IUPAC au fost fondate pentru a 

răspunde cerinţelor de comunicare ştiinţifică internaţională şi cooperare între chimişti 

prin standardizarea nomenclaturii şi terminologiei. 

În 2007 consiliul IUPAC a aderat în unanimitate la proiectul de a proclama 

2011 Anul Internaţional al Chimiei. Aproape un an mai târziu, Comitetul Executiv al 
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UNESCO a recomandat adoptarea unui rezoluţii asemănătoare cu cea înaintată de 

Etipoia şi sa declarat de acord să sprijine toate eforturile de convingere a Adunării 

Generale a Naţiunilor Unite să declare 2011 Anul Internaţional al Chimiei. 

IUPAC a fost constituită în 1919 de către chimişti din industrie şi mediul 

academic. Timp de aproape 90 de ani, uniunea a reuşit să dezvolte comunicarea 

internaţională în domeniul ştiinţelor chimice şi să unească chimişti din mediul 

academic, industrial şi sectorul public printrun limbaj comun. IUPAC este 

recunoscută drept autoritatea mondială în domeniul nomenclaturii, terminologiei, 

metodelor standardizate pentru măsurări, mase atomice şi multe altele. În ultimii anii 

IUPAC a fost proactivă prin organizarea unei game largi de conferinţe şi proiecte 

destinate promovării şi stimulării abordării moderne în chimie şi oferind sprijin pentru 

educaţie şi întelegerea chimiei de către publicul larg. Mai multe informaţii despre 

IUPAC şi activităţile sale sunt disponibile la adresa de Internet www.iupac.org. 

UNESCO, fondată în noiembrie 1945, este o agenţie specializată a Naţiunilor 

Unite ce contribuie la construirea păcii, uşurarea sărăciei, dezvoltarea sustenabilă şi 

promavarea dialogului intercultural prin educaţie, ştiinţă şi comunicare. Pentru 

îndeplinirea misiunii sale, UNESCO funcţionează ca un laborator de idei şi un etalon 

în stabilirea de standarde pentru realizarea de acorduri asupra aspectelor morale 

apărute. Organizaţia serveşte şi drept tribună pentru diseminarea şi folosirea în comun 

de informaţii şi cunoştiinţe, ajutând în acelaşi timp ţările membre să îşi formeze 

abilităţi umane şi instituţionale în diverse domenii. Prin aceste activităţi UNESCO 

promovează cooperarea internaţională între cele 193 de state membre şi asociate. 

Programele sale în domeniul ştiinţelor naturale se concentrează asupra mobilizării 

cunoştiinţelor şi politicii în domeniul ştiinţelor pentru dezvoltarea sustenabilă a 

ştiinţelor de bază, educaţiei ştiinţifice, ştiinţelor ecologice şi ale pământului, apei şi 

schimbărilor climaterice. Mai multe informaţii despre UNESCO şi activităţile sale în 

domeniul ştiinţelor naturale sunt disponibile la adresa www.unesco.org/science. 

 

 

IUPAC/UNESCO, la 30 DEC. 2008 

http://www.chemistry2011.org 

http://www.iupac.org/
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MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
 

31 mai 2009 - 4 iunie 2009 

57
th

 ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Philadelphia (Statele Unite) 

http://www.asms.org 

Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie analitică. 
 

6 iunie 2009 – 10 iunie 2009 

SCF, 14
e
 Journées d’électrochimie 

Sinaia (România), 

fethi-bedioui@enscp.fr 

Manifestare internatională. 

Domenii: Electrochimie, Chimie analitică. 
 

22 iunie 2009 - 25 iunie 2009  

EuCOMC XVIII, EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry 
Göteborg (Suedia) 

Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie coordinativă, Chimia solidului. 

22 iunie 2009 - 25 iunie 2009 

14e Congrès international de métrologie 
Paris (Franţa)  

http://www.cfmetrologie.com/congres.php 

Manifestare internaţională.  

Domenii: Chimie analitică, Metrologie. 
 

28 iunie 2009 - 2 iulie 2009 
HPLC 2009, 34

th
 International Symposium on High-performance Liquid Phase 

Separations and Related Techniques  
Dresda (Germania) 

http://www.hplc2009.com  

Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie analitică. 
 

29 iunie 2009 - 3 iulie 2009 

RCCT 2009, XVII International Conference on Chemical Thermodynamics in 

Russia 
Kazan (Rusia) 

http://rcct2009.kstu.ru  

Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie fizică. 
 

12 iulie 2009 - 16 iulie 2009 

ESOC 2009, 16
th

 European Symposium on Organic Chemistry  
Praga (Cehia) 

http://www.esoc2009.com  

http://www.cfmetrologie.com/congres.php
http://rcct2009.kstu.ru/
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Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie organică, Biochimie/Chimie terapeutică. 
 

20 iulie 2009 - 23 iulie 2009 

21
st
 International Symposium on Synthesis in Organic Chemistry 

Oxford (Royaume-Uni)  

http://www.rsc.org/OS09  

Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie organică. 
 

2 august 2009 - 7 august 2009  

Chemistry Solutions, IUPAC 42
nd

 Congress 
Glasgow (Anglia) 

http://www.iupac2009.org 

Manifestare internaţională. 

Domenii: Materiale, Chimie analitică, Mediu, Învăţământ, Sinteză. 
 

23 august 2009 - 27 august 2009 

ASMC 09, 3
rd

 International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal 

Chemistry 
Kiev (Ukraina) 

http://www.ldorganisation.com  

Manifestare internaţională. 

Domenii: Biochimie/Chimie terapeutică, Chimie organică.  
 

23 august 2009 - 27 august 2009  

XVth International Sold-gel Conference  
Porto de Galinhas (Brazilia)  

http://www2.fis.ua.pt/solgel2009/solgel2009.html 

Manifestare internaţională. 

Domenii: Materiale, Chimie fizică.  
 

30 august 2009 - 3 septembrie 2009  

Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVI 
Budapesta (Ungaria) 

http://www.csixxxvi.org 

Manifestare internatională. 

Domenii: Chimie analitică. 
 

2 septembrie 2009 - 4 septembrie 2009 

Faraday Discussion 145, Frontiers in Physical Organic Chemistry 
Cardiff (Marea Britanie) 

http://www.rsc.org/FD145 

Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie fizică, Chimie organică. 
 

http://www.rsc.org/OS09
http://www2.fis.ua.pt/solgel2009/solgel2009.html
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6 septembrie 2009 - 10 septembrie 2009 

Euro Analysis 2009 
Innsbruck (Austria) 

http://www.come-innsbruck.at/events/euroanalysis2009  

Manifestare internatională. 

Domenii: Chimie analitică. 
 

9 septembrie 2009 

ECME 2009, European Conference on Molecular Electronics 
Copenhaga (Danemarka) 

http://ecme09.ku.dk/  

Manifestare internaţională. 

Domenii: Chimie fizică, Materiale, Biochimie/Chimie terapeutică, Chimie organică. 
 

9 septembrie 2009 – 12 septembrie 2009 

RICCCE – 16, 16th Rpmanian International Conference on Chemistry and 

Chemical Engineering 

Sinaia (România) 

www.cael.pub.ro/RICCCE16/ 

Manifestare internaţională. 

Domenii: Sinteză şi Cataliză, Biochimie, Chimie fizică, Electrochimie şi Coroziune, 

Iginerie chimică şi biochimică, Protecţia mediului, Materiale şi Nanomateriale, 

Chimie analitică. 
 

25 octombrie 2009 - 28 octombrie 2009 

Sensors 2009, 8
th

 Annual IEEE conference 
Christchurch (Noua Zelandă)  

http://ieee-sensors2009.org 

Manifestare internatională. 

Domenii: Electrochimie, Biochimie/Chimie terapeutică, Chimie analitică. 
 

28 octombrie 2009 – 30 octombrie 2009 

SIMI 2009, Simpozion internaţional “MEDIUL ŞI INDUSTRIA” 

Bucureşti (România) 

www.incdecoind.ro 

Manifestare naţională. 

Domenii:Tehnologii de mediu (ape potabile, uzate, industriale şi municipale, deşeuri, 

nămoluri, soluri poluate), Evaluare poluare, management de mediu şi calitate, Metode 

şi tehnici performante de control analitic al poluării mediului, Expoziţie aparatură şi 

echipamente în domeniul protecţiei mediului. 
 

1 decembrie 2009 - 3 decembrie 2009 

SEP'09, 8e Congrès francophone de l'Afsep sur les sciences séparatives et les 

couplages 
Marsilia (Franţa) 

http://www.sep09.com  

Manifestare naţională. 

Domenii: Chimie analitică. 

http://www.come-innsbruck.at/events/euroanalysis2009
http://ecme09.ku.dk/
http://www.sep09.com/
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În acest număr: 

 

Prof. Sorin ROŞCA 

Prof. Constantin LUCA 

 
SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

LA 90 DE ANI DE LA CONSTITUIRE 

Prof. Constantin LUCA  SAVANŢI ROMÂNI ÎN DOMENIUL CHIMIEI 

Prof. Ilie SIMINICEANU  PETRU PONI 

Prof. Mircea IOVU  CONSTANTIN ISTRATI 

  GHEORGHE SPACU 

Prof. Gheorghe MARCU  RALUCA RIPAN 

Prof. Sorin ROŞCA  COSTIN D. NENIŢESCU 

Prof. Victor Emanuel SAHINI  ILIE G. MURGULESCU 

Prof. Gheorghiţa JINESCU 

Prof. Romulus DIMA 

 EMILIAN. A. BRATU 

Dr. Romulus MINEA  CORIOLAN DRĂGULESCU 

Dr. Adrian CARPOV  CRISTOFOR I. SIMIONESCU 

Prof. Bogdan SIMIONESCU 

 

 INSTITUTUL DE CHIMIE 

MACROMOLECULARĂ „PETRU PONI” IASI 

  NAŢIUNILE UNITE DECLARĂ 2011 AN 

INTERNAŢIONAL AL CHIMIEI 

  MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
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 ACADEMIA ROMANA 

  Institutul de Chimie Macromoleculara 

  „Petru Poni” Iasi 

 Aleea Grigore Ghica Voda, nr. 41A, 700487 Iasi, 

                                 Tel.: 0232-217454, *260332, *260333, *260334 

                                 Fax: 0232-211299; E-mail: pponi@icmpp.ro  

 

Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iasi – institut al Academiei 

Romane –  este beneficiarul unui proiect (ID 88,  Nr. 03/01.03.2009, Cod SMIS – 

CSNR 2213) finantat din fonduri structurale, proiect castigat in cadrul Programului 

Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 2 – 

Operatiunea 2.2.1. „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi 

infrastructuri C-D”. 

 

Obiectivul proiectului, a carui valoare nerambursabila este de 15 658 593 lei, consta 

in constructia si dotarea cu echipamente de inalta performanta a unui Centru de 

Cercetari Avansate in Nanobioconjugate si  Biopolimeri (IntelCentru), ca unitate 

integrata in structura Institutului de Chimie Macromoleculara “Petru Poni”.  

 

Activitatea de cercetare a centrului va fi focalizata pe 

- medicamente cu eliberare controlata 

- vectori non-virali 

- senzori pentru cuantificarea AND-ului in solutie 

- nanosuporturi pentru sinteza rapida a peptidelor. 

 

IntelCentru va ocupa o suprafata utila de cca 1000 m
2
 si va cuprinde 12 laboratoare de 

chimie, biochimie, biologie, analiza instrumentala si caracterizare moleculara. Peste 

100 echipamente stiintifice de ultima generatie, cu destinatii specifice sintezei si 

caracterizarii structurale a nanosistemelor cu componente bioactive, vor fi 

achizitionate si vor deservi viitorul centru. 

  

Pe langa activitatea de cercetare avansata intr-un domeniu emergent al 

nanotehnologiei, IntelCentru isi va asuma si un important rol educativ in specializarea 

academica interdisciplinara a chimistilor, biologilor si fizicienilor din sistemul 

doctoral si postdoctoral. 

 

mailto:pponi@icmpp.ro

