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RAPORT DE ACTIVITATE 
al Consiliului de Conducere al Societǎţii de Chimie din România 

pentru perioada iunie 2005 – noiembrie 2010 
 

Introducere 
În anul 2009, în cadrul unei ample adunǎri festive, Societatea de Chimie din 

România (SChR) a sǎrbǎtorit 90 de ani de la înfiinţarea sa. 
Întemeiatǎ în anul 1919, SChR funcţioneazǎ în prezent pe baza Statutului 

aprobat în Adunarea generalǎ din 15 octombrie 1993 şi publicat în Buletinul Societǎţii 
de Chimie din România din decembrie 1993. 

Prezentul Raport analizeazǎ activitatea Consiliului de Conducere, filialelor şi 
secţiilor SChR din perioada 2005-2010 pornind de la prevederile Art. 2 din sus-
menţionatul Statut în care se aratǎ cǎ obiectivul fundamental al SChR vizeazǎ 
“promovarea disciplinelor chimiei sub toate aspectele”. 

Datele cuprinse în Raport provin din materiale ale Consiliului de Conducere 
(dezbateri, programe de mǎsuri, analize, memorii, etc.) şi din rapoartele de activitate – 
pentru perioada analizatǎ – ale filialelor teritoriale şi ale secţiilor SChR. Pentru o 
tratare cât mai cuprinzǎtoare şi concretǎ, activitǎţile raportate sunt grupate în 
“Anexe”. În Anexa 1 este prezentatǎ componenţa conducerii SChR care înainteazǎ 
prezentul Raport de activitate. 

 

Obiectivele SChR în perioada 2005-2010 
În conformitate cu obiectivul fundamental definit mai sus, cu detalierile 

formulate în Art. 2 din Statutul SChR, precum şi cu concluziile şi recomandǎrile 
Adunǎrii generale de alegeri din 2005, au fost stabilite urmǎtoarele obiective pentru 
orientarea activitǎţii în perioada 2005-2010:  

1. Consolidarea şi eficientizarea structurii organizatorice; 
2. Atragerea tineretului spre studiu şi profesare în domeniul chimiei; 
3. Organizarea de acţiuni pentru stimularea şi valorificarea producţiei 
ştiinţifice; stimularea schimbului de idei şi colaborǎrii ştiinţifice; 

4. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare internǎ; poziţia activǎ şi constructivǎ 
în relaţia cu alte societǎţi profesionale, instituţii şi autoritǎţile Statului; 

5. Promovarea şi consolidarea relaţiilor internaţionale pe plan regional, 
european şi mondial pentru conlucrare în probleme de interes comun; 

6. Acordarea de distincţii şi titluri onorifice de cǎtre SChR; 
7. Asigurarea resurselor financiare şi cheltuirea lor chibzuitǎ şi eficientǎ. 
În cele ce urmeazǎ sunt prezentate activitǎţile întreprinse în conformitate cu 

obiectivele definite. 
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1. Consolidarea şi eficientizarea structurii organizatorice 
Principiul organizatoric – definit încǎ din anul 2001 şi urmat cu consecvenţǎ 

de-a lungul acestui deceniu – vizeazǎ deplasarea gradatǎ a ponderii principale a 
activitǎţii Societǎţii spre filialele ei teritoriale, cu avantajele sporirii ini ţiativelor şi 
implicǎrii unui numǎr mai mare de membri SChR. O astfel de strategie implică pe de 
o parte necesitatea unei acoperiri teritoriale cuprinzătoare şi echilibrate, iar pe de altă 
parte asigurarea unui sistem de actiune coerent capabil să îndeplinească într-un mod 
unitar obiectivele asumate. 

Din punct de vedere al acoperirii teritoriale, Consiliul a considerat acţiunea 
încheiată în linii mari la începutul mandatului său. La cele 17 filiale existente în anul 
2005 s-au adăugat numai 2 (Târgovişte şi Braşov), iar în cadrul Agunării generale a 
Filialei Bucureşti-2, cu un număr mare de membri, a fost aprobată propunerea de 
divizare din anul 2011 în două filiale cu un număr de membri mai bine proporţionat şi 
concentrare profesională mai judicioasă. În acest fel vor funcţiona 20 de filiale cu 
distribuţia teritorială indicată în Anexa 2, pe care o considerăm adecvată. Numărul 
total al membrilor SChR a rămas practic constant în perioada analizată (vezi dinamica 
prezentată în Anexa 3). Deşi aprecierea din Raportul pentru precedenta etapă potrivit 
căreia Societatea se poate extinde la 3000-3500 de membri rămâne – în principiu – 
valabilă, experienţa ultimilor ani arată – pentru moment – stabilirea unui echilibru: 
numărul de noi membri înscrişi este contracarat de retrageri. Acestea din urmă se 
produc atât din cauze obiective (dispariţia sau diminuarea unor zone de producţie 
chimică – de exemplu din oraşele Târnăveni şi Reghin din Filiala Mureş), dar şi unele 
subiective (legate de atractivitatea încă insuficientă a Societăţii pentru grupe 
profesionale cum sunt cele din industrie sau învăţământ preuniversitar). 

Considerăm că în atenţia conducerii viitoare a SChR trebuie să se situeze 
creşterea atractivităţii Societăţii prin activităţile propuse în filiale şi secţii şi orientarea 
lor specifică în raport cu domeniul profesional, vârsta şi motivaţia membrilor acestora. 
Este necesară, de asemenea, o atitudine mai exigentă faţă de membrii cu situaţii 
“neclare” (întârzieri sau restanţe la cotizaţii, neimplicare în activităţi) şi care 
reprezintă o pondere prea mare (37%, Anexa 2). 

Asigurarea coeziunii unui număr relativ mare de filiale a fost realizată prin 
şedinţele periodice (de regulă semestrial) ale Consiliului de Conducere. În aceste 
şedinţe au fost analizate aspecte fundamentale ce decurg din obiectivele asumate (vezi 
exemple în Anexa 4A) şi au fost stabilite concluzii şi direcţii de orientare a 
activităţilor. Acestea au fost apoi preluate de filiale şi secţii în programele lor de 
activităţi. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl constituie iniţiativa Consiliului 
denumită « 2008 – an de promovare a chimiei în România » şi care constituie un 
program de activităţi organizate pe diferite niveluri (central, filiale, secţii) orientat pe 
obiective definite şi detaliate prin dezbatere publică (cadrul general şi detaliile unuia 
dintre obiective reproduse în Anexa 4B). 
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2. Atragerea tineretului spre studiu şi profesare în domeniul chimiei 
Acest obiectiv ocupă- de multă vreme- o poziţie prioritară în preocupăriile 

Societăţii. De fapt putem spune că atât prin programele de acţiuni cât şi prin specificul 
profesional al membrilor Societăţii (majoritatea provenind din învăţământul superior 
şi preuniversitar) SChR îşi centrează eforturile spre atragerea tinerilor spre chimie. 
Această orientare este pe deplin justificată: 

- Chimia este privită de opinia publică-influenţată de o mediatizare unilaterală- ca 
o activitate periculoasă, dăunătoare pentru mediu, deviantă de la normalitatea naturală; 

- Educaţia scolară în domeniul chimiei a scăzut în ultimii 20 de ani la cca 20-
30% în diferitele tipuri de licee existente; persită din partea autorităţilor în domeniul 
educaţiei o nefericită tendinţă de diminuare a disciplinelor de ştiinţe (chimie, biologie, 
fizică); 

- Nici programele analitice şi metodologia de predare în învăţământul 
preuniversitar nu sunt de natură să atragă tinerii, abundând în clasificări şi teoretizări 
în dauna experimentelor de chimie, în prezent aproape eliminate din educaţia liceală; 

- Educaţia superioară şi cercetarea ştiinţifică în domeniul chimiei, deşi 
superioară prin calitatea ei altor specializări profesionale sunt  bulversate de 
transformări şi nesprijinite de autorităţi. 

De fapt, în bună măsură, realităţile de mai jos sunt legate de scăderea dramatică 
a producţiei chimice din ţara noastră, iar consecinţa comună este îndreptarea tinerilor 
cu o reţinere din ce în ce mai evidentă spre profesii legate de chimie. 

În aceste condiţii, pornind de la convingerea că viiitorul va aduce în mod 
necesar o revalorizare a profesiilor legate de chimie, SChR consideră că trebuie să 
folosească toate metodele şi mijloacele ce îi sunt la îndemînă pentru a nu pierde 
tineretul, pentru a păstra viu interesul acestuia pentru chimie. 

Activităţile întreprinse au fost dirijate pe următoarele direcţii: 
- Organizarea dezbaterilor pe probleme de educaţie în chimie. În Anexa 5 sunt 

prezentate câteva dintre cele mai recente iniţiative. Ele au avut un cadru de 
desfăşurare la nivel naţional sau regional şi o tematică sugestivă vizând metodologia 
modernă de predare a chimiei, schimbul de experienţă la nivel european, cercetarea ca 
metodă eficientă de învăţământ, legătura între chimie şi problemele de mediu etc. 
Consiliul SChR a apreciat aceste activităţi ca formă superioară de educare şi 
perfecţionare a formatorilor (educarea educatorilor). 

- Extinderea şi diversificarea concursurilor profesionale ale elevilor şi 
studenţilor  (o selecţie ilustrată de exemple este prezentată în Anexa 6). Concursurile 
profesionale cuprind tipuri variate de competiţie de la un concurs teoretic şi practic cu 
un înalt grad de dificultate, de tipul întrecerilor  de elită ale olimpiadelor 
internaţionale (concursul „C.D. Neniţescu”) până la concursul naţional intitulat 
„Chimia-prieten sau duşman?” organizat cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene 
sau implică originalitate şi studiu personal dirijat. Lista de concursuri din Anexa 6 
dezvăluie şi o largă răspândire geografică, cele mai multe competiţii având un caracter 
regional pentru a fi mai ieftin şi rapid accesibile. Se remarcă şi nota specifică adusă de 
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concursurile organizate prin Secţia pentru Tineri Chimişti („Cum se face?”, „Foto 
online”), precum şi tematica atractivă („Omul. Mediul. Poluarea”, „Protejaţi planeta 
albastră”). An de an, sute şi mii de elevi şi studenţi (de ex. în concursul „Studenţi 
pentru studenţi” sau în „Concursul Petre Spacu”) fac dovada apropierii entuziaste de 
chimie şi a unei pregătiri l ăudabile. Aceştia dobândesc satisfacţia pentru recunoaşterea 
prin diplome şi premii conferite de SChR. Societatea asigură în multe cazuri suportul 
financiar şi premiile pentru cele mai interesante lucrări (vezi Anexa 17A şi B). 

- Recomandarea făcută de Statutul SChR de a cuprinde în munca sa organizarea 
de aniversări, jubilee şi evocări ale unor personalităţi din trecutul chimiei din România 
şi din lume, se dovedeşte pertinentă şi utilă. Cu ocazia sărbătoririi a 90 de ani de la 
înfiinţare, SChR a prezentat prin Buletinul său mari savanţi români: Petru Poni, 
Constantin Istrati, Gheorghe Spacu, Raluca Ripan, Costin Neniţescu, Ilie 
Murgulescu, Emilian Bratu, Coriolan Drăgulescu, Cristofor Simionescu. 

Lucrarea a fost primită cu mult interes de elevi, studenţi şi de personalul 
didactic din generaţia tânără. Ataşamentul este încă mai mare pentru prezentările 
orale, îndeosebi cele făcute de persoane care au fost în contact profesional direct cu 
mari chimişti români. În ansamblu, această formă de educare prin evocarea marilor 
personalităţi ale chimiei din ţara noastră sau din galeria figurilor universale ale 
chimiei, practicată îndeosebi prin filialele din Bucureşti şi prin secţia de Chimie 
tehnologică şi Petrochimică a SChR (Anexa7) se dovedeşte avenită şi este 
recomandabil a se extinde în cât mai multe locuri. 

O formă foarte eficientă de atragere a tineretului spre chimie poate fi munca 
experimentală de laborator. O parte din concursuri („C.D.Neniţescu”, „Omul. Mediul. 
Poluarea”, Faza Naţională a Olimpiadei de Chimie, „Cercul de inventică”, de la Satu 
Mare) cuprind şi sarcini experimentale. Din păcate, nivelul de pregătire practică al 
elevilor rămâne foarte scăzut din cauza diminuării sau abandonării complete a acestei 
forme de învăţământ în învăţământul liceal regulat. Înafara justificării prin penuria 
financiară, cel mai des invocată, există şi alte piedici care ar putea fi gradat eliminate 
prin contribuţia SChR (de exemplu prin secţia sa de profil „Educaţia în chimie”: 
acesteşa se referă la lipsa unei lucrări de documentare axată pe acest scop, neincluderea 
în programele de instruire practică în universităţi a lucrărilor demonstrative şi 
interesante pentru elevi, lipsa unei culegeri de predederi legale privind folosirea 
substanţelor. Rezolvarea unor astfel de probleme ar schimba munca experimentală). 

În ultimii ani s-au făcut prin Consiliul SChR eforturi de atragere a personalului 
didactic preuniversitar la munca de cercetare: stimularea participării la Conferinţe 
ştiinţifice prin scutire de taxe (ICOSECS), burse de participare (Congres European de 
Chimie) distribuirea Revistei de Chimie (achiziţionată de SChR). Deşi timide, 
rezultatele au început să apară (comunicări ale unor rezultate obţinute de echipe 
formate din profesori şi elevi de liceu referitoare la controlul mediului şi al 
contaminării produselor alimentare) această linie meritând în continuare multă atenţie 
şi preocupare pentru găsirea surselor de finanţare adecvată. 
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3. Organizarea de acţiuni pentru stimularea şi valorificarea producţiei 
ştiin ţifice. Stimularea schimbului de idei şi colaborării ştiin ţifice 

Sub acest aspect explicit formulat şi în Statut, Societatea are o lungă şi 
fructuoasă experienţă încă din perioada sa de activitate antebelică în care a organizat 
cu regularutate Congrese Naţionale şi a fost un organizator apreciat al unuia din 
primele congrese IUPAC (1926).  

Şi în perioada recentă s-au conturat manifestări ştiinţifice care prin amploare, 
nivel şi ritmicitate dobândesc notorietate şi tradiţie pe plan naţional sau european. Pe 
acestă linie se înscriu Conferinţa Societăţilor de Chimie din ţările sud-est europene –
ICOSECS (Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia, Muntenegru, România şi 
Serbia) ajunsă la ediţia a 7 a, Bucureşti 2010; Conferinţa Naţională de la Râmnicu 
Vâlcea ajunsă la ediţia XXXI;  Conferinţa RICCCE organizată de UPB şi ajunsă la 
ediţia XVI, Sinaia 2009; Conferinţa ROMFIZCHEM; Conferinţa de mediu “The 
Environment and Industry”etc. (Anexa 8). O apreciată dezvoltare şi reputaţie crescândă 
cunosc mai noile conferinţe: Simpozionul internaţional „Cristofor Simionescu” (cu o 
participare internaţională de înaltă calitate ştiinţifică), Colocviul Franco-Român 
CoFrRoCA (ediţia a 6 a la Orléans, 2010) sau Conferinţa de materiale BRAMAT (Braşov 
2007-2009-2011). În Anexa 8 sunt prezentate alte exemple de manifestări ştiinţifice la 
care filialele sau secţiile SChR sunt un partener de organizare activ şi apreciat. 

Participarea românească la aceste manifestări, încurajată şi susţinută de SChR 
inclusiv prin facilităţi organizatorice şi reducere de taxe pentru membrii săi, a fost 
întotdeauna remarcată (numeric şi calitativ) constituind una din principalele modalităţi 
de creştere a vizibilităţii externe a Societăţii în acelaşi sens poate fi apreciată 
contribuţia la Congresele Europene de Chimie (Anexa 8B) la care România s-a situat 
de regulă în poziţii de frunte prin participare, cu excepţia Congresului de la Nürenberg 
vizibil influenţat de restrângerile impuse de măsurile de austeritate din 2010. 

Merită menţionat şi faptul că în urma analizei făcute de Consiliul SChR în 
2007 referitoare la sistemul de propunere, selecţie, finanţare şi monitorizare a 
proiectelor de cercetare în domeniul Chimiei în România, organul de decizie în 
domeniu – CNCSIS – a adoptat o parte din propunerile de monitorizare a activităţii, 
măsură de natură să mobilizeze şi să responsabilizeze echipele de cercetare. 

Paralel cu creşterea productivitii şi nivelului producţiei ştiinţifice autohtone, 
susţinută şi de o finanţare mai bună în urmă cu 3-5 ani, s-a produs o evoluţie pozitivă 
a publicaţiilor Ştiinţifice ale SChR: Revista de chimie (editată prin grija unui comitet 
de redacţie patronat de SChR şi suportat material de SYSCOM) cunoaşte o creştere 
gradată a coeficientului de impact ajungând în prezent la 0,6 şi are perspective reale 
de a atinge în viitor un indice remarcabil, apropiat de 1. 

Din păcate Revista Chimia (pentru elevi) şi într-o anumită măsură Buletinul 
SChR acuză o apariţie cu sincope şi întârzieri care trebuie eliminate printr-o mai bună 
funcţionare a biroului editorial şi un sistem de difuzare bazat pe principii noi (vezi şi 
Anexa 9). 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 1/2011  7 

4. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare internă. Poziţia activă şi constructivă 
în relaţia cu alte asociaţii profesionale, instituţii şi autorit ăţile statului 

Prin natura muncii sale de identificare şi promovare a ideilor folositoare 

dezvoltării chimiei, prin capacitatea de diseminare a acestora şi de obţinere a 

adeziunii grupurilor ţintă – pe  de o parte – şi de sensibilizare a autorităţilor pe de 

altă parte, SChR este în permanenţă deschisă unor multiple colaborări.  

Această disponibilitate a fost oferită altor societăţi profesionale din domeniul 

chimiei (Chimie Analitică, Cataliză, Inginerie chimică, Ceramică,  Asociaţia 

profesorilor de chimie) sau din domenii ştiinţifice apropiate (Fizică, Matematică, 

Biologie). Metodele de colaborare au constat în participări reciproce la evenimente 

ştiinţifice şi analize ale activităţii, în dezbateri comune referitoare la conţinutul şi 

metodele învăţământului şi cercetării ştiinţifice şi schimburi de publicaţii (de 

exemplu Buletinul SChR-Curierul de Fizică). 

Colaborarea cu universităţile (prin facultăţi de profil chimic sau apropiat) este 

un alt exemplu cu caracter general atât la nivel central (Consiliul SChR) cât şi la 

nivelul filialelor din centrele universitare (Anexa 10). 

Acest tip de colaborare alcătuind adevărate parteneriate, completat cu 

intensificarea colaborarii cu inspectorate şcolare şi cu licee, constituie cea mai 

importantă garanţie pentru o bună îndeplinire a obligaţiilor asumate în obiectivele ce 

vizează atragerea şi educarea profesională a tinerilor în chimie. 

O foarte bună colaborare în acest sens a fost realizată şi cu importante institute 

de cercetare din Iaşi, Cluj, Timişoara şi Bucureşti.  

Academia Română (inclusiv filialele teritoriale), Academia de Ştiinţe 

Tehnice, Consiliile Naţionale pentru cercetare ştiinţifică (CNCSIS) şi finanţarea 

învăţământului superior (CNFIS) constituie alte exemple de bună colaborare bazată, 

intre altele, pe prezenţa în aceste instituţii de cultură şi de administraţie a unor 

personalităţi cu sarcini în conducerea SChR (Consiliu, Secţia de Chimie 

Tehnologică şi Petrochimie). 

Un produs important al colaborării interne îl constituie memoriile şi 

propunerile adresate autorităţilor de stat. Prin acestea, “SChR reprezintă interesele 

membrilor săi faţă de organismele care coordonează şi promovează cercetarea 

ştiinţifică, faţă de instituţiile de stat” (conform Art. 2 din Statutul SChR).  

În Anexa 11 sunt exemplificate astfel de demersuri unele dintre ele fiind rezolvate 

favorabil (creşterea coeficientului de finanţare pentru învăţământul superior de 

chimie, reamplasarea statuii marelui chimist român Constantin Istrati în 

Municipiul Bucureşti, reglementări CNCSIS privind monitorizarea contractelor de 

cercetare). Alte propuneri sunt încă în dezbatere (reconstrucţia petrochimiei 

româneşti) sau vor fi analizate după adoptarea Legii Educaţiei (conţinutul 

disciplinei de chimie). 
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5. Promovarea şi consolidarea relaţiilor interna ţionale pe plan regional, 
european şi mondial pentru conducerea în probleme de interes comun 

În prezent vizibilitatea internaţională a SChR este bună şi în creştere. SChR a 
participat activ la toate Adunările Generale EuCheMS, organizate anual (nu trebuie 
uitat faptul că această organizaţie profesională europeană- cea mai mare societate 
ştiinţifică din lume- a luat fiinţă prin Adunarea generală de la Bucureşti în anul 2004). 
De asemenea, SChR a participat constant la toate întânlirile în cadrul colaborării sud-
est europene. Este fondator al Conferinţei ICOSECS (ediţiile III-2002 şi VII-2010 au 
avut loc la Bucureşti) în cadrul cărora „Consfătuirea preşedinţilor”  stabileşte 
obiectivele şi metodele de colaborare pentru următoarea perioadă de doi ani. Este 
meritul SChR de a fi invitat şi recomandat în anul 2010 Societatea de Chimie din 
Turcia de a se alătura acestei colaborări regionale, propunere aprobată la şedinţa din 
octombrie 2010, de la Bucureşti. 

Mai mulţi membri ai SChR au fost recomandaţi şi aleşi în funcţii şi grupe de 
lucru ale organismelor europene de învăţământ şi cercetare, iar SChR este membru 
activ în astfel de organisme (ECTN, EC2E2N, ESSS, etc.) (Anexa 12). 

Sunt perfectate convenţii de colaborare bilaterală cu societăţi de chimie din 
alte ţări (Ungaria, Franţa şi în curs Anglia, S.U.A.). 

 
6. Acordarea de premii, distincţii şi titluri onorifice de c ătre SChR 
În conformitate cu hotărârea Adunării generale din 2005 şi cu Regulamentul 

adoptat, s-a început acordarea premiilor SChR după cum urmează: 
Premiul Societăţii de Chimie din România pentru întreaga activitate. Se 

acordă personalităţilor din comunitatea chimiştilor români, din ţară sau din diaspora, 
care desfăşoară o activitate de excepţie în cercetare, învăţământ sau producţie şi care 
s-au implicat în promovarea chimiei româneşti pe plan internaţional. 

Premiul SChR pentru promovarea chimiei. Se acordă membrilor Societăţii 
care în ultimii doi ani au avut rezultate remarcabile într-un domeniu de cercetare, care 
au reuşit dezvoltarea unor proiecte de anvergură în ţară şi care au desfăşurat o 
activitate de excepţie în cadrul Societăţii. 

Premiul Lyceum. Se acordă profesorilor de excepţie din învăţământul 
preuniversitar pentru merite deosebite în promovarea chimiei în şcoli atrăgând tineri 
talentaţi pentru studiul chimiei, care au pregătit elevi cu rezultate foarte bune la 
olimpiadele internaţionale şi concursurile de chimie, autori ai unor manuale de foarte 
bună calitate în învăţământul preuniversitar. 

Lista laureaţilor Premiilor SChR în perioada 2005-2010 este prezentată în 
Anexa 13. 

Medaliile SChR. Începând din anul 2007 au fost instituite şi decernate, pentru 
merite profesionale deosebite, medaliile instituite: 

- „Gheorghe Spacu” pentru domeniul chimie anorganică; 

- „Costin D. Neniţescu” pentru domeniul chimie organică; 
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- „Emilian A. Bratu” pentru domeniul inginerie chimică; 

- „Constantin Istrati” pentru domeniul învăţământului preuniversitar. 

Lista persoanelor cărora li s-au acordat aceste distincţii este prezentată în 

Anexa 14. 

În Anexa 15 sunt prezentaţi elevii cu rezultate excepţionale la Olimpiadele 

Internaţionale de Chimie distinşi cu diplome şi premii în anii 2007-2009. 

Membrii de onoare ai SChR. Continuând o veche şi onorantă tradiţie a 

Societăţii, în perioada la care se referă prezentul raport, SChR a acordat titlul de 

„Membru de onoare” unor distinse personalităţi ale chimiei mondiale, între care mai 

mulţi laureaţi ai Premiului Nobel pentru chimie (Anexa 16). Aceste persoane sunt atât 

reprezentanţi de excepţie ai diferitelor domenii ale chimiei, cât şi un sprijin de nădejde 

al SChR în abordarea obiectivelor de promovare a chimiei în România, activitatea lor 

constând în conferinţe, lecţii în învăţământul superior, colaborare ştiinţifică, 

îndrumare ştiinţifică a unor tineri cercetători români, sau participarea în comitete 

ştiinţifice din România. 

 

7. Asigurarea resurselor financiare şi cheltuirea lor chibzuită şi eficientă 
În cheltuielile constant planificate şi realizate de SChR, în conformitate cu 

obiectivele şi activităţile promovate, ponderea principală o deţine suportul financiar al 

acţiunilor de promovare a chimiei în rândul tineretului, inclusiv recompensele prin 

premii şi alte distincţii (Anexele 17A şi B). 

În Anexa 18 este prezentată situaţia globală a veniturilor şi cheltuielilor pe 

perioada ianuarie 2005-decembrie 2009, în baza bilanţurilor contabile; situaţia pentru 

anul 2010 nu a putut fi inclusă neexistând bilanţul final. Deficitul aparent de 24158 

RON este înşelător întrucât provine de la un an (2009) cu importante cheltuieli 

ocazionate de aniversarea Societăţii (premii, medalii, materiale de promovare etc). În 

această situaţie mai relevant este disponibilul existent la 30.09.2010 care excede cu 

10308 RON cel existent la începutul mandatului la 01.01.2005 (Anexa 18). Având în 

vedere că veniturile până la încheierea anului 2010 (37% cotizaţii restante) vor excede 

cheltuielile programate, este de prevăzut un excedent pe întregul exerciţiu financiar cu 

10000-15000 RON. 

O concluzie interesantă poate fi dedusă din dinamica activităţilor financiare pe 

termen lung a SChR (Anexa 18): veniturile, ca şi cheltuielile arată o creştere continuă 

a amploarei activităţii societaţii. 
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Raportul Comisiei de Cenzori 
privind activitatea  Societăţii de Chimie din România  în perioada 

2005- 2009 
 

1 Aspecte generale 
SChR a fost înregistrată la DGFPCFS a Municipiului Bucureşti sub nr. 

997/11.10.1993 şi are codul de înregistrare fiscală 4754813/11.101993 fiind arondată 
Administraţiei Financiare a sectorului 1. 

Societatea a înregistrat în termen Darea de seamă contabilă la  Administraţia 
Financiară competentă în fiecare an. Nu au fost observaţii, nu s-a cerut 
refacerea/completarea. 

Trezorier general al SChR a fost numit, în şedinţa Consiliului SChR din iunie 
2005, dl. Prof.dr.ing. Corneliu RADU. 

Evidenţa contabilă a fost întocmită fără plată cu sprijinul catedrei de Inginerie 
Economică a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, de către d-na Ş.l.drd.ec. 
Monica NIŢĂ IN PERIOADA 2005-2007. si apoi prin CPSde către contabilii 
autorizaţi Ana Calotă (2008- iunie2009) şi Cristina Nedea (iun-dec2009) 

Trimestrial şi anual au fost puse de către trezorier la dispoziţia  preşedintelui şi 
a membrilor conducerii rapoarte privind activitatea financiară a societăţii. 

 
2 Veniturile societăţii 
 În perioada menţionată S.Ch.R. a avut venituri totale de 356102 lei, 

provenite în principal din cotizaţii,  cu dinamica din tabel: 
      lei 

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

TOTAL cheltuieli 29642 169901 31251 84289 41019 356102 
 

Anii 2006 şi 2008 corespund conferinţelor inrernaţionale la care SChR este 
organizator ICOSECS5-Ohrid/Macedonia şi respectiv ICOSECS6—Sofia/Bulgaria. 

Faţă de numărul de membri, persoane fizice şi respectiv juridice, veniturile din 
cotizaţii ale societăţii ar fi trebuit să fie mult mai mari. S-au înregistrat frecvente 
întârzieri la plata cotizaţiilor atât la membrii persoane fizice (unii membri nu au mai 
achitat cotizaţia timp de peste 7 ani) cât mai ales la membrii persoane juridice, dintre 
care în prezent mai cotizează doar ECOIND. 

 
Se recomandă: 

• perfecţionarea sistemului de urmărire a încasării cotizaţiilor, atât central cât şi la 
filiale; 

• stabilirea, prin hotărârea Adunării Generale sau prin modificarea statutului a   
perioadei de neplată a cotizaţiei după care se suspendă calitatea de membru al 
SChR şi a perioadei de neplată a cotizaţiei după care se retrage, de drept, calitatea 
de membru al SChR; 

• instituirea unei proceduri de reactivare a calităţii de membru al SChR. 
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3 Cheltuielile societăţii 
În perioada menţionată S.Ch.R. a avut cheltuieli totale 380260 lei cu structura: 

      lei 
Anul 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

TOTAL cheltuieli 29588 166976 41855 81665 60176 380260 
 

Anii 2006 şi 2008 corespund conferinţelor inrernaţionale la care SChR este 
organizator ICOSECS5-Ohrid/Macedonia şi respectiv ICOSECS6—Sofia/Bulgaria. 

Toate cheltuielile efectuate s-au încadrat în domeniul de activitate al societăţii, 
au fost  susţinute cu acte justificative şi au fost aprobate de preşedintele societăţii. 

În cazurile de angajare a unor cheltuieli mari s-a obţinut în prealabil 
acordul Consiliului SChR 
 

3 Rezultatele financiare ale  SChR 
Luând în considerare veniturile şi cheltuielile prezentate SChR a avut un 

deficit total de 24158 lei cu structura: 
      lei 

ANUL 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Total Venituri 29642 169901 31251 84289 41019 356102 

Total Cheltuieli 29588 166976 41855 81665 60176 380260 

Excedent /Deficit 54 2925 -10604 2624 -19157 -24158 

 
Deficitul din anul 2007 este consecinţa unor cheltuieli importante, aferente 

domeniului de activitate al societăţii, ocazionate de instituirea celor 4 medalii ale 
SChR acre se acord[ pentru realizări ştiinţifice deosebite “C.D. Neniţescu” -  pentru 
chimie organică , „Em A. Bratu” – pentru inginerie chimică , „P. Spacu” – pentru 
chimie anorganică şi  „C. Istrati” – pentru profesorii din învăţământul preuniversitar. 

Deficitul din anul 2009 este consecinţa unor cheltuieli importante, aferente 
domeniului de activitate al societăţii, ocazionate de:  

� premieri pentru elevi şi studenţi la un mare număr de concursuri  organizate de 
filialele SChR; 

� sponsorizarea unor manifestări organizate de filialele SChR şi de secţia Tineri 
Chimişti pentru elevi şi studenţi;  

� atribuirea  premiilor SChR cu ocazia aniversării a 90 ani de la întemeierea 
SChR. 

 
*** 

Disponibilul SChR  la 1 ianuarie 2005 a fost de: 
• 643,193 mil lei  total din care: 

• 25,904 mil lei în contul  RO40RNCB00005101000133800001 la BCR-Unirea; 
• 18,289 mii lei în casă; 
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• 600 mil lei în conturile de depozit nr. 2511.1-3380.1, 2511.1-3380.1, 2511.1-
3380.1 a câte 200 mil lei fiecare, la BCR-Unirea; 

• 84 $ SUA în contul RO40RNCB00005101000133800001 la BCR-Unirea; 
• 1666 € în contul RO40RNCB00005101000133800001 la BCR-Unirea. 

 
*** 

Disponibilul SChR  la 31 decembrie 2009 a fost de: 
• 47 654,28 lei total din care: 

• 6 840,63 lei în contul  RO35 RNCB 0082 0441 8260 0001 la BCR-Unirea; 
• 813,65 lei în casă; 
• 40 000 lei în conturile de depozit nr. 2532.A04.0.4418260.0082.ROL.6 şi, 

2532.A05.0.4418260.0082.ROL.4  a câte 20000 lei fiecare, la BCR-Unirea; 
• 117,31 € în contul RO78 RNCB 0082 0441 8260 0003 la BCR-Unirea. 
 

4 Concluzii 
4.1. În perioada analizată activitatea financiar-contabilă a societăţii s-a desfăşurat în 

acord cu metodologia şi reglementările specifice. 
4.2. Sursele de venituri ale societăţii au fost cele prevăzute de statut şi acceptate de 

reglementarile legale pentru persoanele juridice non-profit. 
4.3. Cheltuielile efectuate au fost necesare, oportune, în acord cu prevederile 

statutului, ale reglementarilor legale şi aprobate de conducerea societăţii. 
4.4. În perioada analizată societatea a avut un deficit  financiar datorită extinderii 

activităţilor în filialele SChR, deficit suportat din excedentele anilor precedenţi. 
 

Având în vedere cele de mai sus comisia de cenzori propune Adunarii 
Generale descărcarea de gestiune a Consiliului de Conducere al SChR pentru 
perioada 1 ianuarie 2005- 31 decembrie 2009. 
 
  Pentru comisia de cenzori, 

Prof.dr.ing. Ilie SIMINICEANU 
24 octombrie 2010 
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Raport privind stabilirea nivelului cotiza ţiilor şi  

al taxelor de înscriere în SChR 
 
 

Cadrul general 
SChR a practicat niveluri ale taxei de înscriere şi cotizaţiei anuale de la 1000 

lei în 1993 până la 25 RON   începând din  anul 2007 până în prezent. 
 

Se propune adoptarea unei proceduri privind: 
� Suspendarea  calităţii de membru al SChR pentru restanţieri (neplata cotizaţiei),  

timp de max  3 ani; 
� Pierderea de drept a calităţii de membru pentru neplata cotizaţiei timp de peste 3 ani; 
� Reinstituirea calităţii de membru pentru persoanele care au pierdut-o în condiţiile 

de mai sus. 

 
 

Propunerea Consiliului 
Având în vedere situaţia majorităţii membrilor SChR care sunt bugetari se 

propune menţinere nivelurilor actuale a le cotizaţiilor si taxelor de înscriere, cu 
următoarele modificări. 

Persoane 
fizice 

Cotizaţii Membri titulari 
În activitate 25 RON 
Pensionari 10 RON 

Taxe de înscriere 
Membri titulari 25 RON 
Membri afiliaţi 10 RON 

Persoane 
juridice 

Taxe de înscriere 100 RON 
Cotizaţii 200 – 600 RON 

 
Se propune actualizarea anuală a acestor niveluri de către Consiliul ales, pe 

perioada mandatului acestuia, ţinând seama de evoluţia inicatorilor sintetici ai 
economiei naţionale, în principal de rata inflaţiei. 
 
 
Trezorier, 
 
 
Prof.dr.ing. Corneliu RADU 
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Anexa 1 
 

CONSILIUL SOCIET ĂŢII DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 
2005-2009 

 

Membri aleşi de Adunarea Generală 
 

Sorin ROŞCA Luminiţa VLĂDESCU 
Gheorghiţa JINESCU Gheorghe ILIA 
Constantin LUCA Sarina IONESCU 
Corneliu RADU Rodica SÂRBU 
Michaela STĂNESCU Elena VOLANSCHI 
Ilie SIMINICEANU Ion IOSUB 
Marius ANDRUH Silviu NENCIULESCU 
Mihai POPA Ana-Maria JOSCEANU 
Ioan SILBERG Lucian RUSNAC 

 

Preşedinţii de Filiale şi de Secţii ale SChR 
 

Paul ATYIM  – Filiala Satu Mare 
Aurora REISS – Filiala Craiova 
Ion BOLOCAN  – Filiala Ploieşti 
Paul VASILESCU  – Filiala Bucureşti 2 
Simona BUNGĂU  – Filiala Oradea 
Bogdan SIMIONESCU  – Filiala Iaşi 
Rodica CIŞMAŞ  – Filiala Târgu Mureş 
Gabriela STANCIU  – Filiala Constanţa 
Virginia COMAN  – Fililala Cluj-Napoca 
Vasile VIMAN  – Filiala Baia Mare 
Corneliu DAVIDESCU  – Fililala Timişoara 
Ştefan DIMA  – Fililala Galaţi 
Adriana FÎNARU  – Filiala Bacău 
Mihail GEORGESCU  – Filiala Argeş 
Emilian GEORGESCU  – Filiala Rm. Vâlcea 
Cornelia IDIŢOIU  – Filiala Arad 
Vasile MAGEARU  – Filiala Bucureşti 1 
Mihai POPA  – Sectia Chimie Fizica 
Gheorghe IVAN  – Secţia Chimie tehnologică, Biotehnologie şi Inginerie chimică  
Margareta NICOLAU  – Secţia Chimia şi Protecţia mediului 
Luminiţa VLĂDESCU – Secţia Educaţie în chimie 
Cristina TODAŞCA  – Secţia Tinerilor Chimişti 
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Anexa 2 
Statistica membrilor SChR pe filiale 

situaţia la 31 oct 2010 
 

Nr Filiala Acronim  
Membri activi 

Total Neclar Validat  
1 Bucureşti-1 B1 158 64 94 

2 Bucureşti-2 B2 494 228 266 

3 Arad AR 37 2 35 

4 Bacău BC 44 28 16 

5 Baia Mare BM 94 0 94 

6 Braşov BV 64 64 0 

7 Cluj CJ 294 121 173 

8 Constanţa C-ţa 53 51 22 

9 Craiova DJ 79 11 68 

10 Galaţi GL 77 25 52 

11 Iaşi IS 240 72 168 

12 Oradea BH 54 1 53 

13 Piteşti AR 99 63 36 

14 Ploieşti PH 33 29 4 

15 Rm Vâlcea VL 37 6 31 

16 Târgovişte DB 59 11 48 

17 Timişoara TM 207 54 153 

18 Tg. Mureş MS 64 64 0 

19 Satu Mare SM 21 21 0 

20 Tineri chimişti Y 284 0 284 

21 Neafiliaţi AB,ZL 17 17 0 

 Total  2509 932 1577 
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Anexa 3 
 

„SChR are drept scop reunirea 

tuturor persoanelor cu studii superioare 

implicate în activitatea de cercetare şi 

proiectare, învăţământ, industrie, din alte 

ramuri ale economiei” 

 
 

Dinamica numărului de membri SChR 
în perioada 1993-2010 

 

Anul de referinţă Număr de membri 
Total Validaţi Neclar 

1993 217 217 0 

1997 545 390 155 

2001 1050 496 534 

2005 2472 1696 776 

2010 2509 1577 932 

 
 

Dinamica numărului de filiale ale SChR 
În perioada 1993-2010 

 

Anul de referinţă Număr de filiale 

1993 0 

1997 3 

2001 3 

2005 17 

2010 20 
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Anexa 4A 
 
 
 

Principalele documente 
elaborate de Adunarea generală şi Consiliul de Conducere 

care au stat la baza organizării activităţii SChR (2005-2010) 
 
 
 

• Raport de activitate al Societăţii de Chimie din România pentru perioada 
ianuarie 2009-mai 2005 (2005). 

 

• Învăţământul de Chimie în perspectiva integrării României în Uniunea 
Europeană (2006). 

 

• 2008- An de promovare a chimiei în Rom ânia (2007). 
 

• Punctul de vedere al SChR referitor la sistemul de propunere, selecţie, 
finanţare şi monitorizare a proiectelor de cercetare în domeniul chimiei în 
România (2007). 

 

• Observaţii şi propuneri privind înv ăţământul liceal din România (2009). 
 

• Raport privind activitatea SChR la Adunarea de aniversare a 90 de ani de 
la înfiin ţare (2009). 

 

• Predarea chimiei în învăţământul preuniversitar din România (2010). 
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Anexa 4B 
 

“ANUL DE PROMOVARE A CHIMIEI IN ROMANIA” 
 

• JUSTIFICAREA PROPUNERII 

• CALENDARUL PROPUS 

• ACTIVITATI PREGATITOARE 

• CONTINUTUL PROGRAMULUI 
 

Mod de organizare 
• Activitati organizate la nivel central 

• Activitati organizate prin filialele SChR 

• Activitati organizate prin sectiile SChR 
 

Obiective 
1. Promovarea in opinia publica a unei mentalitati corecte privind chimia 
2. Cresterea vizibilitatii si importantei SChR pe plan national si european 
3. Accentuarea atragerii tineretului spre studiul si profesare in domeniul chimiei 
4. Contributia la cresterea calitatii invatamantului si cercetarii stiintifice in 

domeniul chimiei 
5. Atitudinea activa fata de tendintele de reforma si dezvoltare in industria 

chimica din Romania 
6. Atragerea suportului financiar necesar 

 
 

OBIECTIV 3. ACCENTUAREA ATRAGERII TINERETULUI SPRE STUDIU SI 
PROFESARE IN DOMENIUL CHIMIEI 

 
• Activitati cu implicarea elevilor si studentilor 

• Organizarea (sau colaborare la organizare) concursurilor profesionale de 
chimie pentru elevi. Sustinerea financiara pentru activitati practice, burse la 
concursurile cu taxe, premii. 

• Colaborarea la organizarea si coordonarea calendaristica a manifestarilor 
stiintifice pentru studenti (Bucuresti, Cluj, Timisoara si eventual alte centre 
universitare) 

• Asigurarea continuitatii revistei pentru elevi”Chimia” si a revistelor regionale 
aparute prin grija filialelor SChR. Sustinerea financiara prin acordare gratuita 
a acestor publicatii membrilor asociati SChR. 
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• Organizarea (prin sectia de tineret, In colaborare cu facultatile de chimie) a 
vizitelor cu obiective culturale si de orientare profesionala ale elevilor din 
orase mici in centrele universitate. 

• Schimburi de studenti (vizite) reciproce organizate prin sctia de tineret si 
centre universitare de chimie. Extindere internationala prin proiecte europene 

• Organizarea, in colaborare cu facultati de Chimie si Inginerie chimica a unor 
module de instruire exerimentala pentru elevii interesati in studiul chimiei. 
Organizare prin autofinantare si un suport financiar din partea SChR (burse, 
materiale reprezentand cca 30%) 

 
Anexa 5 

 
SChR se ocupă de „organizarea 

de colocvii, simpozioane, ateliere de 

interes naţional” 

(Statutul SChR, art.2) 

 
Organizarea dezbaterilor pe probleme de educaţie în chimie 

 
„Înv ăţământ preuniversitar. Prezent şi viitor”, Conferinţa Naţională, 

Bucureşti 2008 (Ediţia a I-a) organizată de Filiala SChR Bucureşti 2. 
 

„Înv ăţământ preuniversitar. Creativitate şi inovare”, Baia Mare,  
2009 (Ediţia a II-a) organizată de Filiala SChR Baia Mare. 
 
 „Research and Education”, Arad 2008, Sinpozion organizat de Universitatea 
„Aurel Vlaicu” şi Filiala Arad a SChR. 
 
 „Tendin ţe moderne în predarea-învăţarea chimiei”, Baia Mare 2008 şi 
2010 organizat de Filiala SChR Baia Mare în colaborare cu Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” Baia Mare. 
 
 „Chemical Education in the European Context” workshop organizat în 
cadrul Conferinţei ICOSECS-7, Bucureşti, 2010. 
 
 „Educaţie pentru un mediu curat”, Bucureşti, 2009 şi 2010; Simpozion 
organizat de Casa Corpului Didactic Bucureşti şi secţia Educaţie în chimie a SChR. 
 
 „Educaţia sociologică şi societatea umană”  Simpozion organizat de Fliliala 
Galaţi a SChR, 2008. 
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 „ Ştiin ţe aplicate în studiul mediului înconjurător”  Conferinţa Naţională 
organizată de Universitatea „Valahia” şi Filiala Târgovişte a SChR. 
 

 „Contribu ţii la creşterea calităţii învăţamântului în domeniul chimiei” 
Simpozion regional organizat de Filiala SChR Craiova, 2009. 

 

Anexa 6 
 

“SChR sprijină prin membrii săi 

din învăţământ desfăşurarea concursurilor 

de chimie”  

(Statutul SChR, Art. 2) 

 
Susţinerea concursurilor profesionale ale elevilor şi studenţilor 

 
• Concursul “C. D. Neniţescu” organizat annual de Facultatea de Chimie 

Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, UPB în colaborare cu SChR (competiţie 
tradiţională a elevilor de liceu, ajunsă la ediţia a-XVIII-a). 

 

• Simpozionul “Chimia, prieten sau duşman?” organizat prin colaborare cu 
Facultatea de Chimie, UB cu Inspectoratul de Chimie din MEC şi filiala SChR 
Bucureşti-1. 

 
• Concursul “George Ostrogovich”, organizat anual de Universitatea de Vest 

Timişoara (UTV) în colaborare cu SChR. 

 
• Concursul “Petru Poni”, organizat de Universitatea Dunărea de Jos şi Filiala 

SChR Galaţi. 

 
• Concursul “Veronica Chiriac”, organizat de UTV în colaborare cu SChR. 

 
• Simpozionul “Chimie şi dezvoltare” organizat de Universitatea din Piteşti în 

colaborare cu Filiala SChR Argeş. 

 
• Concursul “Chindia” (ediţiile III-VI în anii 2007-2010) organizat de 

Universitatea “Valahia” şi Filiala SChR Târgovişte. Premiul de excelenţă 
“Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă”. 
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• Concursul “Omul. Mediul. Poluarea” iniţiat prin programul – An de 
promovare a chimiei în România şi reeditat în 2010 şi 2011, organizat de 
Filiala SChR Constanţa. 

 
• “Impactul chimiei asupra dezvoltării contemporane” (2006), “Chimia, 

Mediul, Tehnologii curate” (2007), “Chimie şi dezvoltare” Simpozioane 
pentru elevi şi studenţi organizate de Universitatea şi Filiala SChR Piteşti. 

• Cercul de chimie aplicată “Cunoaştere şi adevăr” , primul cerc de inventică 
liceală din România, organizat de Colegiul Naţional “Ioan Slavici” şi Filiala 
SChR Satu Mare. 

 
• Concursul Programul de vizite “Studenţi pentru elevi” organizat de 

Filialele SChR la Craiova şi respective Cluj-Napoca. 

 
• Conferinţa “Studenţi pentru studenţi”  (ediţia cea mai recentă 2010) 

organizat de UBB şi Filiala SChR Cluj-Napoca. 

 
• Concursul “Coriolan Dr ăgulescu” organizat din 2010, prin colaborarea UPT 
şi Filiala SChR Timişoara. 

 
• Sesiunea anuală de comunicări studenţeşti  organizate în 2009 şi 2010 de 

Universitatea din Oradea şi Filiala SChR Bihor. 

 
• Concursurile “Cum se face?” şi “Foto online”  organizate de Secţia Tinerilor 

Chimişti a SChR. 

 

• Sesiunile de comunicări ştiin ţifice  “Proteja ţi Planeta Albastră şi viitorul 
generaţiilor ce vor urma”  organizat în 2009 de Filiala SChR Bacău şi 
Colegiul Naţional “Gheorghe Vrânceanu” şi Sesiunea profesorilor de Chimie 
din învăţământul preuniversitar. 
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Anexa 7 
 

Activitatea SChR ”cuprinde 

aniversari, jubilee, comemorări, conferinţe 

de presă etc.”  
(Statutul SChR, art.2) 

 

Activit ăţi pentru educarea prin cunoaşterea istoriei 
dezvoltării chimiei si evocarea personalităţilor chimiei romaneşti 

 

• Evocarea in Buletinul SChR, 2009, cu ocazia sărbătoririi a 90 de ani de la 
înfiin ţarea SChR, a activitatii iluştrilor înaintaşi, savanţi romani: Petru Poni, 

Constantin Istrati, Gheorghe Spacu, Raluca Ripan, Costin D.Nenitescu, Ilie G. 

Murgulescu, Emilian A. Bratu, Coriolan Dragulescu, Cristofor I. Simionescu. 
 

• Omagierea la ani aniversari (70-80 ani) in Revista de Chimie a 
profesorilor, personalităţi active in dezvoltarea scolii de chimie si inginerie 
chimica din România: Prof. Petru Balta, Prof. Ionel Haiduc, Prof. Mircea Iovu, 
Prof. Petre Frangopol, Prof. A. Balaban, Prof. Octavian Floarea, Prof. Emil 
Danciu. 

 

• Evocarea In memoriam : Prof.dr.ing. Gh. Suciu, Prof.dr.ing. Viorel Robu – 
fondatorul scolii romaneşti de inginerie petrolieră, Prof. dr.ing. Serban 
Solacolu – fondatorul scolii romaneşti de Chimia si Tehnologia Silicaţilor si 
Compusilor Oxidici, Prof.dr.doc. Valeriu Vantu - fondatorul scolii Romaneşti 
de Petrochimie, Prof.Mihai Bogdan – distins dascăl al invatamantului 
românesc de petrol si petrochimie, Prof. Radu Dinescu, de către secţia Chimie 
Tehnologica si Petrochimie in colaborare cu ASTR si filiala SChR Ploiesti. 

 

• Publicarea si lansarea căr ţii “ Istoria petrolului in România” , autor Gh. 
Ivanuş, in colaborare cu AGIR si secţia SChR Chimie Tehnologica si 
Petrochimie. 

 

• Publicarea a doua numere comemorative din Analele Universitatii 
Bucuresti – Seria chimie,  dedicate memoriei unor personalităţi ale chimiei 
romaneşti : acad. Petre Spacu, prof. Alecu Popescu, Bucuresti 2007, SChR in 
colaborare cu ASTR si Universitatea Bucureşti. 

 

• Ini ţierea unor acţiuni de documentare, la nivelul naţional, pentru a aduna 
materiale în vederea evidenţierii de contribuţii româneşti la  Istoria Chimiei 
(învăţământ şi cercetare ştiinţifică), Sectia Educaţie in Chimie. 
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Anexa 8  
 

“Organizarea unor şedinţe de 

comunicări, colocvii, seminarii, ateliere, 

simpozioane, conferinţe sau congrese de 

interes naţional sau internaţional” 

(Statutul SChR, Art.2) 
 

Conferinţe ştiin ţifice  
A. In organizarea Consiliului SChR, filialelor şi secţiilor 
• 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern 

European Countries – “Chemical Sciences at the European Crossroads”, 
Ohrid, Macedonia, 10-14 septembrie, 2006, SChR coorganizator si 
participant activ : 110 lucrari originale prezentate, 3 conferinte. 

 

• 6th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern 
European Countries – “Chemistry and 21st Century Challenges: Science 
and Innovation” Sofia, Bulgaria, 10-14 septembrie 2008, SChR 
coorganizator si participant activ: 87 lucrari originale prezentate, 3 
conferinte. 

 

• 7th International Conference of the Chemical Societies of the South-
Eastern European Countries on  “Chemistry – Beauty and Application” , 
Bucuresti, Romania, 15-17 Septembrie, 2010, organizata de SChR in 
colaborare cu 7 societati din regiunea noastra geografica, apreciata unanim ca 
un succes stiintific si organizatoric; contributia Romaniei: 205 lucrări, 2 
conferinţe. 

 

• Conferinta Nationala de Chimie, Calimanesti-Caciulata, Valcea, Romania, 
editia XXIX (2006), XXX (2008),  XXXI (2010). Eveniment stiintific traditional 
organizat de “Oltchim” si filiala Rm. Valcea SChR in colaborare cu 
Academia Romana si Consiliul SChR. 

 

• Romanian International Conference on Chemistry and Chemical 
Engineering, Editiile XIV, (2005, Bucuresti), XV, (2007, Sinaia), XVI, (2009 
Sinaia). Eveniment stiintific traditional cu larga participare nationala si 
internationala organizat de Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor 
UPB in colaborare cu SChR si Fundatia “C.D. Nenitescu”. 

 

• Collocque Franco - Roumain de Chimie Appliquee, COFrRoCA, Ediţiile a 
4-a, Clermont Ferrand, Franta, 2006, a 5-a, Bacău, România, 2008, a 6-a, 
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Orleans, Franta, 2010. Eveniment stiintific traditional cu larga participare 
nationala si internationala apreciat in Romania si in tari francofone, organizat 
de Filiala Bacau a SChR in colaborare cu Universitatea din Bacau, Institut de 
Chimie Organique et Analytique Orleans si Universite Blaise Pascal, 
Clermont Ferrand.  

 

• Conferinta de chimie contemporana, Editiile I (2007), II (2008), III (2009), 
IV (2010), Bucureşti, organizat de Revista de chimie in colaborare cu 
Academia Romană şi SChR. 

 

• Journées d’Electrochimie, Sinaia, 2009 – Conferinţa internaţională cu 
reputată tradiţie organizată pentru prima oară în România de UBP şi UMF 
Cluj-Napoca în colaborare cu SChR. 
 

• Cristofor Simionescu Symposium „Frontiers in Nanomolecular Science”, 
Ediţia I Iaşi 2008, Ediţia a II-a Bucureşti-Iaşi 2009, Ediţia a III-a Bucureşti-
Iaşi 2010 organizat de ICMPP în colaborare cu Filiala SChR Iaşi. 
 

• International Conference in Chemistry and Chemical Engineering, 
Ediţiile 2009 şi 2010, Timişoara organizată de Universitatea „Politehnica” 
Timişoara în colaborare cu filiala SChR Timi şoara. 
 

• Simpozionul internaţional SIMI  „The Environment and Industry”, 
Ediţiile din 2005, 2007 şi 2009, Bucureşti. Organizat de INCD-Ecoind în 
colaborare cu secţia Ştiinţe Chimice din Academia Română şi Secţia SChR 
„Chimia şi protecţia mediului înconjurător . 
  

• International Conference of Physical Chemistry-ROMPHYSCHEM  
Ediţia a 12-a Bucureţi 2006, a 13-a, Bucureşti 2008 şi a 14-a, Bucureşti 2010 
organizat de ICF „Ilie Murgulescu” în colaborare cu Secţia SChR „Chimie 
Fizică”. 
 

• „New Trends in Petroleum Reffineng”, 2007;  „ New  Trends in Applied 
Chemistry”, 2009; „Chalanges in Food Chemistry”, 2010, organizate de 
Universitatea „Ovidius” în colaborare cu Filiala SChR Constanţa. 
  

• Conferinţa Internaţională BRAMAT, Edi ţiile 2007 şi 2009 Braşov 
organizate de Universitatea „Transilvania” în colaborare cu Filiala SChR 
Braşov. 
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B. Participarea membrilor SChR la Congresele Europene de Chimie. 

• Primul Congres European de Chimie, Budapesta 2006 - 45 rapoarte 
ştiinţifice dintre care 9 prezentări orale. 

 

• Al doilea Congres European de Chimie, Torino 2008 - 74 rapoarte ştiinţifice 
dintre care 8 prezentări orale*). 

 

• Al treilea Congres European de Chimie, Nürenberg 2010 - 20 rapoarte 
ştiinţifice prezentate ca postere. 

 
*) A 8-a  ţară clasificată după numărul de prezentări. 
 

C. Participarea membrilor SChR 
Manifestări ştiin ţifice organizate de Filialele Academiei Române, 

Universităţi, Institute de Cercetare. 

In perioada 2005-2010 au fost organizate  numeroase Conferinţe, 
Simpozioane, ateliere (în afara celor mentionate la punctul A). 

De exemplu:  
- în zona de activitate a Filialei Iaşi au fost poate 15 manifestări ştiinţifice la 

care membrii filialei au prezentat cca 500 comunicari. 
- în zona de activitate a Filialei Timişoara au fost organizate 9 manifestări 

ştiinţifice in cadrul Universităţii „Politehnica”, 6 în cadrul Institutului de Chimie 
Timişoara şi Academiei Române şi 5 Simpozioane la Universitatea de Ştiinţe Agricole 
a Banatului. 
 

D. Burse acordate de SChR pentru participarea tinerilor şi cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar la manifestări ştiin ţifice 

• Conferinţa „Blue Danube” - s-a acordat 1 bursă 
 

• Conferinţa RICCCE, Sinaia, 2009 - s-au acordat 7 burse pentru tineri şi cadre 
didactice din învăţământul liceal 

 

• Congresul European de Chimie, Nürenberg, 2010 - s-au acordat 5 burse a 200 
Euro pentru tineri chimişti 

 

• Conferinţa ICOSECS-7, Bucureşti - s-au acordat 8 burse pentru cadre 
didactice din învăţământul liceal. 
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Anexa 9 
 

“ SChR editeaza seria noua a 
Buletinului Societatii de Chimie din 

Romania”, precum si alte publicatii 
ocazionale ”  
(Statutul SChR, art.2) 
 

Publicaţii  SChR  
 
• “Buletinul Societăţii de Chimie din România”, apare cu o frecvenţă 

semestrială. 
- ultimul număr XVII din seria nouă, 
- publică informaţii privind activitatea curentă a SChR, 
- şi-a conturat o serie de rubrici cu tendinţă de permanentizare: “Opinii”, 

“Recenzii”, “Savanţi romani si străini din domeniul chimiei”, “Prezentări 

ale filialelor SChR”, “Programul manifestărilor ştiinţifice”, 

- a apărut într-un număr jubiliar unanim apreciat cu ocazia aniversării a 90 de 
ani de la înfiinţarea SChR (2009). 

 

• “Revista de Chimie” Bucureşti, editată prin grija unui comitet de redacţie 
patronat de   SChR si suportat material de SYSCOM. 
- are coeficient de impact ISI de cca. 0.6; 
- SChR a vizat şi a obţinut o evaluare obiectivă din partea CNCSIS; 
- SChR vizează o implicare de susţinere financiară mai substanţială; 
- SChR urmăreşte prin relaţiile internaţionale in cadrul EuCheMS să stimuleze 

difuzarea in străinătate si prin filialele SChR o creştere a difuzării in ţară. 
 

• Revistele “Materiale Plastice”  si “Metalurgia”  (Univ. Dunărea de Jos, Galaţi) 
aflate in sfera de interes ştiinţific a SChR vor fi susţinute mai intens in viitor. 

 

• Revista “Chimia”,  publicaţie a SChR pentru elevi, cuprinde rubrici specifice 
“Personalităţi, Chimia si viata, Institute de învăţământ superior, Teste de 

evaluare, Olimpiade si concursuri etc. Temporar apariţia suspendată, fiind 
necesară reorganizarea colegiului de redacţie şi modalitatea de difuzare. 
 

• Revista “Universul chimiei” lansata in 2005 cu apariţie bianuala, filiala SChR 
Constanta. 

 

• Revista “Ştiin ţe exacte si Ştiin ţe ale naturii”, filiala SChR Oradea. 
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Anexa 10 
 

“SChR promovează colaborarea 

cu societăţile similare din ţară şi din 

întreaga lume precum şi cu federaţii, 

uniuni sau alte organisme internaţionale 

din domeniul chimiei”  

(Statutul SChR, art. 2) 

 

Colaborare internă 
 
• Invitarea reprezentanţilor altor Societăţi de Chimie şi Inginerie Chimică la 

evenimente majore ale SChR. 
 

• Acordarea de distincţii (Diplome de onoare şi Medalia SChR) preşedinţilor 
Societăţilor de Inginerie Chimică, Asociaţia Profesorilor de Chimie, Cataliză, 
Chimie analitică, Ceramică, Academia de Ştiinţe Tehnice, CNCSIS, CNFIS, 
Inspectoratul general de chimie din MEC, Institute de cercetare. 
 

• Colaborare cu alte societăţi profesionale 
- Cu Societatea de Inginerie chimică pentru sprijinirea acesteia în organizarea 

unei importante conferinţe ştiinţifice internaţionale (Bucureşti 2006). 
- Cu Societatea de Cataliză pentru diseminarea informaţiilor privind proiecte de 

cercetare finanţate de UE. 
- Cu Societatea de Fizică şi Societatea de Matematică pentru dezbaterea privind 

studiul fizicii, chimiei şi matematicii în învăţământul preuniversitar. 
 

• Colaborare cu universităţile de profil 
- Colaborarea Consiliului SChR şi a Filialei SChR Bucureşti-2 cu Universitatea 

“Politehnica” Bucureşti este esenţială pentru a asigura sprijin logistic în 
manifestări ştiinţifice şi Adunări Generale SChR, Sediu permanent SChR, 
posibilitate de acomodare, colaborare în planificarea şi realizarea altor acţiuni 
SChR. 

- colaborare similară există şi cu alte universităţi şi institute de cercetare prin 
filialele SChR (Universitatea Bucureşti, UTI şi ICMPP Iaşi, UBB şi ICCRR 
Cluj-Napoca, UP Timişoara şi UV Timişoara, Universitatea “Ovidius” 
Constanţa, UAV-Arad, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Universitatea din 
Piteşti, Universitatea din Bacău, Universitatea Transilvania din Braşov). 
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• Colaborare cu Academia de Ştiin ţe Tehnice din România concretizată prin 
acţiuni commune implicând ASTR, AGIR, SChR, Secţia Chimie Tehnologică şi 
Petrochimie a SChR şi privind “situaţia industriei chimice şi petrochimice din 
România post-privatizare”, “reconstrucţia petrochimiei româneşti”, “adaptarea 
curriculei universitare de inginerie chimică în cerinţele actuale ale economiei”. 
 

• Colaborarea cu alte instituţii ale statului 
- CNCSIS prin participarea preşedintelui CNCSIS la Adunări Generale 

importante ale SChR, preluarea în metodologia CNCSIS a unora din 
propunerile făcute de SChR, sprijin material în amenajarea sediului SChR. 

- CNFIS prin examinarea atentă şi obiectivă a problemelor de finanţare în 
învăţământul superior de chimie. 

 

• Colaborarea cu Societăţi Comerciale 
- “Oltchim S.A.” (colaborare multilaterală implicând formarea specialiştilor în 

domeniul chimiei şi ingineriei chimice, instruirea prctică a studenţilor, 
organizarea manifestării ştiinţifice naţionale) susţinerea de către SChR a 
programului de dezvoltare . 

- “Syscom” (colaborare pentru apariţia regulată şi dezvoltarea “Revistei de 
Chimie” şi pentru susţinerea activităţii SChR). 

 

• Colaborarea cu Inspectoratele de Chimie la nivel naţional şi judeţean şi cu 
unităţile de învăţământ preuniversitar în organizarea acţiunilor destinate 
elevilor (de exemplu concursul “Chimia - prieten sau duşman”) în dezbaterile  
privind perfecţionarea metodologiei de predare a chimiei (vezi Anexa 5) în 
orientarea profesională a elevilor. Adeseori filialele SChR au constituit veriga de 
legătură necesară între învăţământul liceal şi cel universitar (de ex. Iaşi, Constanţa, 
Bacău, Târgovişte, Cluj, Piteşti, Timişoara, Baia Mare, Craiova). 
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Anexa 11 
 

“SChR reprezintă interesele 

membrilor săi faţă de organismele care 

coordonează şi promovează cercetarea 

ştiinţifică şi tehnologică faţă de instituţiile 

de stat” 

(Statutul SChR, Art. 2) 
 

Memorii şi propuneri adresate autorităţilor de stat 
de Consiliul de Conducere al SChR 

 

• Revenire la Memoriul adresat Consiliului Naţional pentru Finanţarea 
Îvăţământului Superior (CNFIS) privind creşterea coeficientului de 
finanţare pentru învăţământul superior de chimie (octombrie 2006-măsusură 
aprobată şi aplicată din ianuarie 2007). 

 
• Memoriu adresat Ministerului Educaţiei şi Cercetării (Domnului Ministru 

D. Hărdău) privind repartizarea unui fond de ore corespunzător disciplinei de 
chimie în învăţământul preuniversitar (septembrie 2006; propunere încă fără 
răspuns; se aşteaptă adoptarea Legii Educaţiei). 

 

• Memoriu rezultat din dezbaterea “Reconstrucţia petrochimiei româneşti” 
organizat în colaborare cu ASTR şi AGIR şi înaintat Camerei Deputaţilor din 
Parlamentul României (martie 2008; memoriul soldat cu înaintarea unor 
propuneri de modificare în Legea Petrolului-2004, încă neadoptate). 

 

• “Observaţii şi propuneri privind înv ăţământul liceal din România” 
înaintat Comisiei Prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor în 
domeniile educaţie şi cercetării, CEPEC (25 martie 2009). 

 
• Memoriul adresat Primăriei Municipiului Bucure şti  privind plasarea statuii 

chimistului român Constantin Istrati într-un loc public corespunzător (revenire, 
2008; rezolvate favorabil, 2009). 

 
• Dezbatere la MEC (cu participarea Domnului ministru Daniel Funeriu) 

privind conţinutul şi predarea disciplinelor de fizică, chimie, biologie şi 
matematică (aprilie 2010; concluzie privind implicarea societăţilor 
profesionale la stabilirea măsurilor de aplicare a Legii educaţiei). 
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Anexa 12 
 

“Pentru îndeplinirea obligaţiilor 

care îi revin pe plan naţional şi 

internaţional, Societatea poate institui 

structuri organizatorice adecvate şi 

decide acţiuni de cooperare ”  

(Statutul SChR, Art. 2) 
 

Colaborare internaţională 
 

• SChR a participat activ la toate Adunările Generale ale EuCheMS 
(Meetings of Presidents) din 2005 (Nicosia), 2006 (Moscova), 2007 
(Frankfurt), 2008 (Stavanger), 2009 (Interlaken), 2010 (Bled), (Reprezentată 
prin preşedinte şi/sau vicepreşedinte). 

• SChR are o participare activă şi apreciată în cadrul colaborării în 
regiunea sud-est europeană. A participat la şedinţele preşedinţilor 
societăţilor de chimie de la Ohrid (2006), Sofia (2008) şi a organizat la 
Bucureşti (2010) această întâlnire. 

• La iniţiativa SChR Societatea de Chimie din Turcia a fost invitată, a acceptat 
şi a fost cooptată în sistemul de cooperare  regională (ICOSECS). 

• Membrii ai SChR au fost delegaţi sau aleşi pentru a face parte din 
organism european: M.D. Stănescu –membrul Comisiei EuCheMS pentru 
acordarea titlului de “Eurochemist”; C.V. Radu –membru al Comisiei de audit 
intern a EuCheMS; C. Todaşcă membră în primul Steering Committee al 
European Young Chemist Network (EYCN); D. Dumitrescu ales (2009) în 
Comitetul de conducere al EYCN. 

• SChR este membru activ în organisme de lucru europene importante:  
European Chemistry Thematik Network (ECTN) 
European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N) 
Comisia EuCheMS pentru acordarea titlului Eurochemist. 

• SChR este inclusă în baza de date a platformelor tehnologice în domeniile: 
Food for Life, Sustainable Chemistry, Water Supply and Sanitation 
Technology. 

• SChR a aderat din 2009 la “European Society for Separation Science” 
(reprezentantul SChR – dr. Virginia Coman) 

• SChR a perfectat convenţii de colaborare bilaterală cu Societăţile de 
Chimie din Franţa (SFC) şi din Ungaria (HCS). 
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Anexa 13 
 

“SChR acordă titluri onorifice, 

premii si medalii pentru recompensarea 

activităţii ştiinţifice si/sau profesionale a 

chimiştilor din tară si din străinătate” 
(Statutul SChR, art.2) 

 
 

PREMIILE SOCIET ĂŢII DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 
2005-2010 

 
Constantin Luca – Premiul SChR pentru întreaga activitate şi Medalia “Gheorhe 

Spacu”  acordat în anul 2006. 
 
Lucia Ivan – Premiul SChR pentru întreaga activitate şi Medalia “Costin D. 

Neniţecu” acordat în anul 2007. 
 
Zeno Gropsian – Premiul SChR pentru întreaga activitate şi Medalia “Emilian A. 

Bratu”  acordat în anul 2007. 
 
Natalia Balta – Premiul Lyceum şi Medalia “Constantin Istrati” acordat în anul 2007. 
 
Gheorghiţa Jinescu – Premiul SChR pentru întreaga activitate şi Medalia “Emilian 

A. Bratu” acordat în anul 2007. 
 
Mircea Iovu – Premiul SChR pentru întreaga activitate şi Medalia “Costin D. 

Neniţescu” acordat în anul 2009. 
 
Bogdan Simionescu – Premiul SChR pentru promovarea chimiei şi Medalia “Petru 

Poni”  acordat în anul 2007. 
 
Adriana Fânaru – Premiul SChR pentru promovarea chimiei şi Medalia “Costin D. 

Neniţescu” acordat în anul 2009. 
 
Lia Cojocaru – Premiul Lyceum şi Medalia “Constantin Istrati” acordat în anul 2009. 
 
Olga Petrescu – Premiul Lyceum şi Medalia “Constantin Istrati” acordat în anul 2009. 



  Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 1/2011 32

 

Anexa 14 
 

 
 

Medalia “Gheorghe Spacu” 
 

2007 2009 
George-Emil BAIULESCU 
Universitatea Bucureşti 

Marius ANDRUCH 
Universitatea Bucuresti 

Radu GABRUS 
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad 

Valeria HARABAGIU 
Institutul Petru Poni, Iasi 

Eugen SEGAL 
Universitatea Bucureşti 

Contantin LUCA 
Universitatea Politehnica Bucuresti 

Rodica VÂLCU  
Universitatea Bucureşti 

Margareta NICOLAU 
Institutul ECOIND Bucuresti 

Maria ZAHARESCU  
Institutul de Chimie Fizică “I.G. 
Murgulescu” 

Dumitru OANCEA 
Universitatea Bucuresti 

Catedra de Chimie Analitică 
Facultatea Chimie Aplicată şi Stiinţa 
Materialelor, Universitatea “Politehnica” 
Bucureşti 

Mihai POPA 
Institutul de Chimie Fizica Bucuresti 

Institutul de Chimie Fizică “I.G. 
Murgulescu” 

Ioan SILAGHI-DUMITRESCU 
Universitatea Babes-Bolyai Cluj –
Napoca 

Institutul Na ţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - 
ECOIND  

Catedra de Chimie Anorganica a 
Universitatii Bucuresti 
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Medalia “Costin D. Nenitescu” 
 

2007 2009 
Florin BADEA  
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

Teodor CĂPROIU 
Institutul de Chimie Organică C.D. 
Neniţescu Bucuresti 

Alexandru T. BALABAN  
Texas A&M University at Galveston, S.U.A. 

Călin DELEANU 
Institutul de Chimie Organică C.D. 
Neniţescu Bucuresti 

Mihai BĂRBOIU  
Universite Montpellier II 

Petru FILIP 
Institutul de Chimie Organică C.D. 
Neniţescu Bucuresti 

Felicia CORNEA 
Universitatea Bucureşti 

Marieta NICHIFOR 
Institutul Petru Poni, Iaşi 

Louis COT 
Universite Montpellier II, France 

Michaela Dina STĂNESCU 
Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

Mircea GHEORGHIU  
Massachusetts Institute of Technology, 
Boston, S.U.A 

Cornelia UNCUŢA 
Institutul de Chimie Organică C.D. 
Neniţescu Bucuresti 

Armand LATTES  
Universite Paul Sabatier Toulouse, France 

Catedra de Chimie Organică 
“C.D. Neniţescu” din 
Universitatea Politehnica 
Bucureşti 

Sorin MAGER  
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

Gheorghe MATEESCU 
Case Western Reserve University, Cleveland, 
S.U.A.  

 

Dan Donescu 
Institutul de Cercetări Chimice 
« ICECHIM » Bucureşti 

 

Revue Roumaine de Chimie  
Institutul de Chimie Organică “C.D. 
Neniţescu” 
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Medalia “Emilian Bratu” 
 

2007 2009 
Emil DANCIU  
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

Maria BERCEA 
Institutul Petru Poni, Iasi 

Octavian FLOAREA  
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

Grigore BOZGA 
Universitatea Politehnia Bucuresti 

Daniel FUNERIU Romulus MINEA 
Universitatea Politehnica Timişoara 

Sarina IONESCU 
Universitatea « Petrol – Gaze » Ploieşti 

Delia PERJU 
Universitatea Politehnica Timişoara 

Liviu LITERAT 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

Eugen PINCOVSCHI 
Universitatea Politehnica Bucuresti 

Valentin PLEŞU 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti  

Ilie SIMINICEANU 
Universitatea Tehnica Gh. Asachi 
Iaşi 

Paul Şerban AGACHI 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

Catedra de Inginerie Chimică a 
Universităţii Politehnica Bucureşti 

Alexandru PLATON 
Universitatea « Petrol – Gaze » Ploieşti 

 

Costică STRĂTULĂ 
Universitatea « Petrol – Gaze » Ploieşti 

 

Octavian SMIGELSCHI 
Institutul de Proiectare LUMUS Wiesbaden 

 

Ion TEOREANU 
Universitatea “Politehnica” Bucureşti 

 

Radu TUDOSE 
Universitatea Tehnică « Ghe Asachi » Iaşi 

 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiin ţa 
Materialelor 
Universitatea Politehnica Bucuresti 

 

Revista de Chimie  
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Medalia “Constantin Istrati” 
 

2007 2009 
Maria ARNĂUTU 
Colegiul Naţional “Matei Basarab” Rm. 
Vâlcea 

Milica ALEXANDRU  
Scoala nr. 24, Constanta 
 

Rodica CIŞMAŞ 
C. N. “Al. Papiu-Ilarian” Târgu-Mureş 

Elisabeta ATYIM  
Colegiul National Kolcsey Ferenc, 
Satu Mare 

Lia COJOCARU  
Colegiul Naţional “Gh. Şincai” Bucureşti 

Zoiţa BERINDE 
Universitatea de Nord, Baia Mare 

Sanda FĂTU 
Universitatea Bucureşti 

Daniela BOGDAN 
Colegiul National Sf. Sava, 
Bucuresti 

Mariana IVANOV  
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” 
Bucureşti 

Costel GHEORGHE 
Col. National Vl. Voda, Curtea de 
Arges 

Silviu NENCIULESCU  
Directorul C.N. « Zinca Golescu » Piteşti 

Anita LUNCAN  
Col. National E. Gojdu, Oradea 

Diana PETCU 
Liceul Teoretic “Ovidius” 

Liliana LUPȘA 
Scoala nr. 5, Arad 

Facultatea de Chimie, Biologie şi 
Geografie 
Universitatea de Vest din Timişoara 

Mariana ROSENCHEIN  
Col. National Gh. Vranceanu, Bacau 

Facultatea de Chimie 
Universitatea Bucureşti 

Maria ROȘCA 
Col. National Mihai Viteazu, Ploiesti 

Catedra de Chimie  
Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Piteşti 

Ruxandra ȘERBAN 
Col. National Vasile Alecsandri , 
Galati 

 Vasile SOROHAN 
Col. National Vasile Negruzzi, Iasi 

 Mariana VÂTC Ă 
Col. National Gh. Sincai, Baia Mare  
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Anexa 15 
 
 

Premiul SChR 
pentru calitatea excepţională a cunoştin ţelor 

probate la Olimpiadele Internaţionale de Chimie 
 

2007 2009 
Andreea Georgiana SCOBAN 
Colegiul Naţional Iasi 

Tudor BĂLAN  
Colegiul Naţional Costache 

Negruzzi, Iasi 

Edvin CAIALI 
Liceul teoretic Ovidius Constanţa 

Constantin GIURGIU 
Liceul Nicolae Bălcescu Cluj 
Napoca 

Ioana Teodora TOFOLEANU 
Liceul teoretic Ovidius Constanţa 

Simon LUCA 
Colegiul Naţional Emil Racoviţă Iasi 

Octav CALDARARU 
C.N. Tudor Vianu Bucuresti 

Vlad Alexandru PUSCASU 
Colegiul National Vasile  Lucaciu 
Baia Mare 

Maria Sanziana MURARU 
C.N. Tudor Vianu Bucuresti 

 

 

 

Anexa 16 
 
 

Membrii de onoare ai SChR  
(distincţii acordate în perioada 2005-2010) 

 
 
Yves CHAUVIN  Institutul Francez de Petrol, 2005; Laureat al Premiului Nobel 
Richard ERNEST ETH-Zürich, 2007; Laureat al Premiului Nobel 
Jean Marie LEHN Universitatea din Strasborg, 2008; Laureat al Premiului Nobel 
Herbert Walter ROESKY  Universitatea din Göttingen, 2008 
Henri B. KAGAN  Universitatea Paris-Sud, 2010; Membru al Academiei 

Franceze. 
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Anexa 17A 
 

SPONSORIZĂRI acordate de SChR în perioada iunie 2005 – nov. 2010 
   

Anul  Manifestarea  Suma 

   

2005 RICCCE XIV – UPB – CASM 3000 

  Centenar Emilian Bratu – ASTR 500 

  A 3-a  Balcaniadă de Chimie 310 

  Manif. Industria Chimică din România post-privatizare 500 

      

   

2006 Buletinul Ştiinţific al UPB 1757.25 

  Buletinul Ştiinţific al Univ. „Aurel Vlaicu” –Arad 1000 

  Deplasarea a 2 sudenţi ai UPB la UVT 200 

      
      

2007 New Trends in Petroleum Refining – Constanţa 1500 

  Constituirea Secţiei Tineri Chimişti 350 

  Deplasare 1 Student Ungaria la „Blue Danube    

  Symposium Heterocyclic Chemistry XII” 433 

  Deplasare 2 Studente  la Braşov+ materiale - 400 

      

     

 2008 UVT- Porţi deschise tinerilor Chimişti 1000 

  Concursul „Cum se face?” 1513 

  Abonamente „Revista de Chimie” + distribuire 3600 

  „Educaţie pentru un mediu curat”- CCD Buc+UPB 1000 

   „Studenţi pentru Studenţi” – Cluj-Napoca 956.11 

      

      

2009 ChemEx 2010 „Studenţi pentru elevi” Bucureşti 1850 

  Simpozionul „Chimia – Prieten sau Duşman” – UB 1104.46 

  ChemEx 2010 „Studenţi pentru elevi” Timişoara 1500 

  Simpozionul „Omul,Mediul, Poluarea”, Constanţa 316.3 

      

      

2010 ChemEx 2010 „Studenţi pentru elevi” Cluj 1694.57 

  ChemEx 2010 „Studenţi pentru elevi” Craiova 1500 

      
   

Total sponsorizări  25984.69 
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Anexa 17B 
PREMII acordate de SChR în perioada iunie 2005 – nov. 2010 
 

Anul  Manifestarea  Premiaţi Suma totală Obs 

2005 Concursul „P.Spacu” UPB 4 studenţi 600  

  
Concursul „C.D.Neniţescu” – 
naţional 

4 elevi 1200  

  
Olimpiada Naţională de Chimie – 
Constanţa 

5 elevi 900  

  
Concursul „George Ostrogovici” – 
UVT 

4 elevi 800  

2006 Concursul „P.Spacu” UPB 7 studenţi 1000  

  
Concursul „C.D.Neniţescu” – 
naţional 

3 elevi + 1 student 1200  

  Baia Mare – olimpici 3 elevi olimpici 900  

  Premiul SChR Prof. C. Luca 1000  

  
Concursul „Studenţi pentru 
Studenţi” – Cluj-Napoca 

3 studenţi 600  

  
Concursul „George Ostrogovici” – 
UVT 

12 elevi 1200  

  
Simpozionul Sudenţilor în Chimie 
–UVT 

3 studenţi 1000  

2007 Concursul „P.Spacu” UPB 7 studenţi 800  

  
Concursul „C.D.Neniţescu” – 
naţional 

3 elevi + 3 studenţi 1500  

  Premiere olimpici 5 elevi 1500  

  Premiul SChR 2 prof.univ+1 prof. liceu 4500  

  
Concursul „George Ostrogovici” – 
UVT 

8 elevi 800  

  
Concursul „Studenţi pentru 
Studenţi” – Cluj-Napoca 

8 studenţi 900  

  
Concursul „Veronica Chiriac” – 
UVT 

4 elevi 500  

2008 Concursul „P.Spacu” UPB 9 studenţi 1000  

  
Concursul „C.D.Neniţescu” – 
naţional 

3 elevi 900  

  Concursul „P.Poni” – Galaţi  30 elevi 2000  

  
Simpozionul „Chimia – Prieten sau 
Duşman” – UB 

5 elevi 2000  

  
Al 13-lea Simpozion Intl al Stud în 
Chimie – UVT 

4 studenţi 1500  

 
  

Concursul "Studenţi pentru 
Studenţi" - Cluj-Napoca 

7 studenţi 1000  

  
Concursul "George Ostrogovici" - 
UVT 

10 elevi 1000  

  Concursul "Veronica Chiriac" - UVT 10 elevi 1000  
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2009 Concursul "P.Spacu" UPB 7 studenţi 1000  

  
Concursul "C.D.Neniţescu" - 
naţional 

3 elevi 900  

  
Simpozionul "Chimia - Prieten sau 
Duşman" - UB 

5 elevi 1000 TricouriSChR 

  Premiile SChR - pre universitari 4 premii prof.univ. 7560  

  Premiile SChR - universitari 2 premii prof. chimie 3780  

  Premiile SChR - olimpici 3 elevi 900 TricouriSChR 

  
Sesiunea anuală de comunicări U. 
Oradea 

3 elevi 750 TricouriSChR 

  
Simpozionul Piteşti "Chimie şi 
Tehnologii curate" 

1 elev +1 stud + 1 c.d. 750 TricouriSChR 

  
Simpozionul "Omul,Mediul, 
Poluarea", Constanţa 

15 elevi 880  

2010 Concursul "P.Spacu" UPB 7 studenţi 1000  

  
Concursul "C.D.Neniţescu" - 
naţional 

3 elevi 900  

  
Simpozionul "Chimia - Prieten sau 
Duşman" - UB 

4 elevi 1200 TricouriSChR 

  
Sesiunea anuală de comunicări U. 
Oradea 

3 elevi 600 TricouriSChR 

  
Simpozionul Piteşti "Chimie şi 
Dezvoltare" Cluj 

1 elev +1 stud + 1 c.d. 600 TricouriSChR 

  
Concursul "Coriolan Drăgulescu" 
U.V.Timişoara 

9 elevi 960  

  ICOSECS7 25 persoane UPB 2600  

  ICOSECS7 10 prof.preuniv 3620  

  
Congresul European de Chimie 
Nurenberg 

5 burse tineri 4250  

     

Total premii 64550  

 

 

Anexa 18 
Aspecte financiare 

Situaţia globală a veniturilor şi cheltuielilor 
 

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Total venituri 29642 169901 31251 84284 41019 356102 

Total cheltuieli 29588 166976 41855 81665 60176 380260 

Excedent/Deficit 54 2925 -10604 2624 -19157 -24158 

 Disponibilul SChR la 01.01.2005 64319 
 Disponibilul SChR la 30.09.2010 74627 

 Bilanţ real faţă de 01.01.2005 +10308 
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Dinamica activităţii financiare a SChR (USD) 
 

Perioada 1993-1997 1997-2001 2001-2005 2005-2010 

Venituri 1200 2100 90000 115000 

Cheltuieli 100 2200 67000 123000 

Excedent/Deficit +1100 -100 +23000 -8000 

Existent în cont 1700 1600 24600 24100 

 

 

PROGRAM DE ACTIVITATI SChR  
pentru anul 2011 

“Anul International al Chimiei” 
 
Directii de orientare a activitatilor SChR si obiective 
Calendar de implementare 
Repartizarea responsabilitatilor – Comisii 
 
 

Promovarea in randurile publicului din Romania a  
realizarilor si perspectivelor chimiei 

 
• Expuneri de popularizare (pentru publicul larg cu educatie mai putin avansata). 

Teme de interes comun major (poluare, incalzire globala, medicamente, calitatea 
alimentelor, etc.) 

• Conferinte pentru public educat in alte specializari decat chimia (Stadiul de 
cunoastere modern in domenii de interes interdisciplinar, de ex. materiale, energie, 
pesticide, procesul vietii) 

• Folosirea mijloacelor media pentru expuneri de popularizare stiintifica in 
domeniul chimiei (inclusiv prin filiale prin colaborare cu posturi TV si ziare locale 

• Realizarea unor expozitii de fotografii 

• Expuneri demonstrative (experimente) pentru copii prescolari, scolari (ciclul 
primar si gimnaziu) 

 
Informarea opiniei publice si autoritatilor privito r la  

preocuparile si realizarile SChR (vizibilitatea muncii SChR in afara ei) 
 
• Organizarea unui Centru de Colectare si Diseminare a Informatiei (CCDI) 

• Alimentarea operativa a site-ului SChR cu informatiile recente privind activitatile 
intreprinse 

• Elaborarea si difuzarea unor materiale de informare (pliante, brosuri) in limbile 
romana si engleza (pentru strainatate) 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 1/2011  41 

• Popularizarea in afara cadrului SChR a premiilor, medaliilor si diplomelor 
conferite de Societate 

• Proiectarea, realizarea si diseminarea obiectelor inscriptionate cu SChR si motive 
de chimie 

• Propuneri de emisiuni filatelice cu subiect de chimie (mari chimisti romani, teme 
majore ale chimiei contemporane) 

 
Promovarea imaginii SChR pe plan international 

 
• Afilierea SChR la IUPAC si la alte organizatii profesionale din domeniul chimiei 

• Realizarea unor schimburi de experienta cu societati de chimie cu mare traditie 
(ACS, RSC, DCG) 

• Activarea conventiilor de colaborare bilaterala si regionala cu alte societati de 
chimie din Europa: Franta, Ungaria, Moldova, Turcia, Bulgaria, Serbia, 
Macedonia, Muntenegru, Grecia, Cipru, Slovenia, Polonia, Cehia, Rusia 

• Alegerea de noi “Membri de onoare” dintre personalitati distinse ale chimiei 
mondiale (in primul rand laureati ai Premiului Nobel) 

• Publicarea in jurnale internationale de profil a informatiilor despre istoricul si 
activitatea SChR 

 
Atragerea tineretului pentru studiu si profesare in domeniul chimiei 

 
• Organizarea de activitati experimentale demonstrative atractive in invatamantul 

prescolar, primar si gimnazial 

• Sustinerea concursurilor profesionale, cu variatia tematicii si cu stimularea 
initiativei elevilor 

• Suport sustinut pentru concursurile nationale devenite traditionale ai caror 
participanti se orienteaza spre invatamantul superior de chimie 

• Reactivarea si suport financiar pentru revistele de chimie pentru elevi (“Chimia” si 
reviste editate de filiale) 

• Schimburi de studenti intre centrele universitare prin sectia pentru tinerii chimisti 
si extinderea la schimburi mixte studenti-elevi (“Studenti pentru elevi”) 

• Suport financiar (in baza unui Regulament general care va fi elaborat) pentru 
participarea tinerilor la manifestari profesional-stiintifice: burse acoperind taxe de 
participare ale elevilor la concursuri nationale, burse acoperind costuri totale sau 
partiale la conferinte internationale pentru studenti si tineri cercetatori lipsiti de 
mijloacele materiale necesare. 
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Perfectionarea educatiei in  
domeniul chimiei in Romania 

 
• Participarea prin Sectia de “Educatie in Chimie” si specialisti din SChR la 

elaborarea continutului si metodologiei de predare a chimiei in invatamantul 
preuniversitar 

• Organizarea Consfatuirii Nationale pe probleme de metodologie didactica in 
invatamantul preuniversitar (in anul 2011 prin Filiala Constanta a SChR) 

• Stimularea activitatii de cercetare stiintifica a profesorilor de liceu 

• Elaborarea si avansarea unor proiecte cu finantare comunitara avand obiective de 
dezvoltarea resurselor umane in chimie (POSDRU) 

• Evocarea marilor personalitati ale chimiei mondiale si din Romania 
 

Stimularea cercetarii stiintifice de calitate in 
 domeniul chimiei in Romania 

 
• Elaborarea calendarului annual al manifestarilor stiintifice (2011) si selectionarea 

dintre acestea a celor prioritare in functie de nivelul stiintific 

• Organizarea de conferinte stiintifice ale unor personalitati din tara (cu suport 
SChR pentru deplasare) si din strainatate (cu suport SChR pentru acomodare) 

• Avansarea si sustinerea propunerii de organizare a Congresului VI EuCheMS 
(2016) in Romania 

 

Evolutia si perspectivele 
industriei chimice in Romania 

 
• Dezbatere in cadrul CXonsiliului National al SChR privind evolutia industriei 

chimice din Romania in ultimele doua decenii si perspectivele de viitor 

• Analiza adecvarii sistemului de invatamant superior de chimie industriala la 
nevoia de resurse umane in industria chimica din Romania, dupa implementarea 
sistemului Bologna (ciclurile I-III) 

 
Publicatiile SChR 

 
• Publicatiile SChR vor cuprinde: 

o Buletinul SChR cu 4 numere 
o Revista “Chimia”  pentru elevi si studenti (3 numere in 2011) 
o Revista de Chimie editata prin S.C. SYSCOM (12 numere in 2011 in 

forma electronica si pe hartie). SChR va realiza 20 de abonamente si se va 
implica in modernizarea indexurilor (sistem de cautare electronic) 
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Dezvoltarea organizatorica a SChR 

 
• Organizarea unei Sectii de Chimie alimentara 

• Organizarea filialei Sibiu a SChR 

• Cooptarea membrilor “persoane juridice” din randul societatilor comerciale de 
productie din industriile chimica, alimentara, materiale de constructie, prelucrare 
cauciuc si mase plastice 

• Organizarea de filiale SChR pentru profesionisti in chimie din diaspora 
romaneasca 

Asigurarea suportului financiar 
pentru activitatile SChR 

 
• Obtinerea de sponsorizari pentru realizarea obiectivelor asumate (prin Consiliul 

SChR, filiale si initiative individuale) 

• Crearea unui birou de consiliere pentru realizarea de propuneri de proiecte cu 
finantare europeana (indeosebi POSDRU) 

• Sistematizarea procedurii de acordare a finantarii pentru activitatile organizate de 
SChR (cerere, justificare, aprobare, decontare) in vederea cheltuirii judicioase a 
fondurilor disponibile 

 
Calendarul de implementare 

 
• Discutarea proiectului si definitivarea directiilor de orientare a activitatilor SChR - 

18 februarie 2011 

• Elaborarea de programe de activitati concrete la nivel national si in filialele SChR; 
completarea comisiilor de lucru - 31 martie 2011 

• Raport de realizare a programului propus - 15 decembrie 2011 
 

Comisii 
 
• Promovarea in randurile opiniei publice si autoritatilor a realizarilor si 

perspectivelor chimiei, precum si a preocuparilor SChR -  “Promovarea chimiei” 

• Atragerea tineretului pentru studiu si profesare in domeniul chimiei  -  “Tineret”  

• Perfectionarea educatiei in chimie in Romania – “Educatie” 

• Cercetare si manifestari stiintifice  -  “Stiinta” 

• Industria chimica in Romania  -  “Industrie” 

• Organizarea si finantarea activitatilor SChR  - “Organizatoric” 
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