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Anul Interna ţional al Chimiei 2011 

Anul Internaţional al Chimiei 2011 (AIC 2011, International Year of 

Chemistry - 2011 - IYC 2011) sărbătoreşte, la nivel mondial, marile realizări din 

domeniul chimiei şi contribuţiile acestui domeniu la bunăstarea umanităţii. Sub 

sloganul “Chimia – viaţa noastră, viitorul nostru”, anul internaţional al chimiei  

cuprinde o serie de activităţi interactive, amuzante şi educaţionale, pentru toate 

vârstele, ce vor avea loc pe tot globul. Intenţia este ca Anul Internaţional al Chimiei să 

facă înconjurul lumii, oferind posibilitatea participării publicului la nivel local, 

regional şi naţional. 

Obiectivele AIC 2011 sunt de a creşte aprecierea opiniei publice asupra 

capacităţii chimiei de a întruni necesităţile populaţiei, de a încuraja interesul tinerilor 

spre această ştiinţă şi de a stimula entuziasmul general pentru viitorul creativ al 

chimie. Având în vedere că în anul 2011 se împlinesc 100 de ani de când Marie Curie 

a primit al doilea premiu Nobel, cel pentru Chimie, cu această ocazie AIC sărbătoreşte 

şi contribuţia femeilor de ştiinţă la acest domeniu. Tot în acest an se sărbătoreşte 

aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale a Societăţilor de 

Chimie (International Association of Chemical Societies), oferind prilejul de a 

evidenţia beneficiile colaborării ştiinţifice internaţionale. 

Evenimentele desfăşurate pe parcursul AIC 2011 vor arăta faptul că aceasta 

este o ştiinţă creativă, esenţială pentru sustenabilitatea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei. Activităţi precum prelegeri, expoziţii şi demonstraţii experimentale 

deschise vor arăta că cercetarea chimică este cheia soluţionării celor mai stringente 

dintre problemele noastre cotidiene, la nivel global, cum sunt alimentaţia, apa, 

sănătatea, energia, transportul şi aşa mai departe.  

Nu în ultimul rând, sărbătorirea Anului Internaţional al Chimiei va ajuta la 

creşterea cooperării internaţionale, servind ca punct de plecare sau sursă de informaţie 

pentru activităţi desfăşurate prin societăţi de chimie naţionale, instituţii de educaţie, 

industrie, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale. 

AIC 2011 este o iniţiativă a IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry - Uniunea Internaţională a Chimiei Pure şi Aplicate) şi a UNESCO (United 
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Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization - Organizaţia Educaţională, 

Ştiinţifică şi Culturală a Naţiunilor Unite). Aceasta implică societăţi de chimie, 

universităţi şi instituţii la nivel mondial şi se bazează pe iniţiative individuale în 

vederea organizării de activităţi locale şi regionale. 

 

Prospectul ANULUI INTERNAProspectul ANULUI INTERNAProspectul ANULUI INTERNAProspectul ANULUI INTERNAŢIONAL AL CHIMIEIIONAL AL CHIMIEIIONAL AL CHIMIEIIONAL AL CHIMIEI    2011 (AIC 2011)2011 (AIC 2011)2011 (AIC 2011)2011 (AIC 2011)    

Introducere şi Justificare 

 

Toată materia cunoscută - gazoasă, lichidă şi solidă - este compusă din 

elemente chimice sau din substanţe compuse din aceste elemente. Înţelegerea 

umanităţii asupra naturii materiei se bazează pe cunoaşterea noastră în domeniul 

chimiei. Într-adevăr, toate procesele care au loc în organismele vii se bazează pe 

reacţii chimice. În acest context, IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry - Uniunea Internaţională a Chimiei Pure şi Aplicate) şi UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization - Organizaţia Educaţională, 

Ştiinţifică şi Culturală a Naţiunilor Unite) au ajuns la concluzia că „a venit momentul 

să sărbătorim realizările chimiei şi contribuţiile sale la bunăstarea omenirii”. La 

Adunarea Generală de la Turin, Italia, din august 2007, IUPAC a aprobat unanim o 

rezoluţie în favoarea proclamării anului 2011 ca Anul Internaţional al Chimiei (AIC 

2011, International Year of Chemistry - 2011 - IYC 2011). După mai puţin de un an, 

Comitetul Executiv UNESCO a recomandat adoptarea unei astfel de rezoluţii, depuse 

de Etiopia, care ulterior a dus la declararea anului 2011 ca An Internaţional al 

Chimiei, în cadrul Adunării Generale UNESCO din decembrie 2008.  

Pe parcursul AIC 2011, activităţile planificate au următoarele obiective:  

a. Creşterea aprecierii publice asupra capacităţii chimiei de a întruni 

necesităţile populaţiei – Chimia, sugestiv denumită Ştiinţa Centrală, este atât o 

investigaţie adânc filozofică, cât şi un efort ştiinţific aplicat. Ştiinţa chimiei este 

fundamentală înţelegerii umanităţii asupra lumii şi Universului. Procesele moleculare 

sunt esenţiale producerii de alimente, medicamente, combustibili, metale, cu alte 

cuvinte practic tuturor produselor fabricate şi extrase. Prin AIC, comunitatea chimică 
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va sărbători public arta şi ştiinţa chimiei, contribuţiile sale cheie la dezvoltarea 

cunoaşterii umanităţii, avansarea progresului economic şi promovarea unui mediu 

înconjurător sănătos.  

b. Creşterea interesului tinerilor faţă de chimie – Pentru a ne asigura că 

minţile tinere continuă să fie atrase şi stimulate de ştiinţa centrală, AIC va sublinia 

rolul pe care chimia îl joacă în gestionarea sustenabilităţii resurselor naturale. În 

parteneriat cu Naţiunile Unite (UN), AIC va aduce o contribuţie educaţională 

însemnată la obiectivele Decadei Educaţionale a UN pentru Dezvoltare Sustenabilă, în 

special în domeniile cheie de acţiune, sănătatea şi mediul. Activităţile naţionale şi 

internaţionale desfăşurate pe parcursul Anului Internaţional al Chimiei vor scoate în 

evidenţă importanţa chimiei în sprijinirea susţinerii bazei resurselor naturale necesare 

vieţii. 

c. Stimularea entuziasmul pentru viitorul creativ al chimiei - Înţelegerea 

umanităţii asupra lumii se bazează pe cunoaşterea noastră în permanentă evoluţie în 

domeniul chimiei. Pe măsură ce înţelegerea noastră asupra proprietăţilor moleculare 

creşte, apar în permanenţă oportunităţi creative de a descoperi noi principii şi aplicaţii 

interesante. Inevitabil, chimiştii vor juca un rol cheie in soluţionarea provocărilor cu 

care se confruntă lumea în momentul de faţă, de exemplu vor contribui la soluţionarea 

obiectivelor Mileniului Naţiunilor Unite. O înţelegere aprofundată a ştiinţei este 

esenţială pentru dezvoltarea medicinei moleculare, pentru crearea de noi materiale şi 

surse sustenabile de alimentaţie şi energie. 

d. Sărbătorirea a 100 de ani de la decernarea Premiului Nobel Doamnei 

Marie Curie şi a 100 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale a 

Societăţilor de Chimie -  Anul 2011 marchează împlinirea a 100 de ani de când 

Marie Sklodowska Curie a primit Premiul Nobel în Chimie, recunoscându-i-se 

descoperirea elementelor radiu şi poloniu. Descoperirile Dr. Curie continuă şi astăzi 

să motiveze studenţii, în special femeile, să urmeze o carieră în chimie. Anul 2011 

marchează de asemenea împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea la Paris a Asociaţiei 

Internaţionale a Societăţilor de Chimie, pentru a răspunde necesităţilor de cooperare 

internaţională între chimişti, de standardizare internaţională a nomenclaturii, maselor 

atomice şi constantelor fizice, şi de dialog ştiinţific. 

Anul Internaţional al Chimiei - 2011 contribuie la: 
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• Creşterea inţelegerii şi aprecierii chimiei de către public. 

• Îmbunătăţirea cooperării internaţionale, servind ca punct cheie sau sursă de 

informaţie pentru activităţi prin societăţi de chimie naţionale, instituţii de 

educaţie, industrie, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale. 

• Promovarea rolului chimiei de a contribui la soluţionarea provocărilor 

mondiale. 

• Clădirea de noi capacităţi prin implicarea tinerilor în disciplinele ştiinţifice, în 

special prin metoda ştiinţifică de analiză ce implică secvenţa: ipoteză, 

experiment, analiză şi concluzii.  

 

 După cum se şi cuvenea, această iniţiativă internaţională este condusă de 

IUPAC, care din 1919 succede Asociaţiei Internaţionale a Societăţilor de Chimie. 

IUPAC, fondată de chimişti din mediul academic şi industrial, este într-adevăr o 

organizaţie internaţională, având 51 organizaţii naţionale aderente şi 21 organizaţii 

asociate aderente. UNESCO, ca organism specializat al Naţiunilor Unite, promovează 

colaborarea internaţională între cele 193 State Membre şi 6 Membri Asociaţi  în 

domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicaţiei.    

 

Activit ăţi 

 

Organizaţiile locale au fost invitate să propună idei pentru activităţi potrivite. 

Propunerile au fost revizuite de Comitetul Administrativ şi, dacă au fost aprobate, 

activitatea respectivă a fost trecută pe lista de pe site-ul AIC 

(http://www.chemistry2011.org/) şi s-a primit permisiunea de a folosi logo-ul AIC. 

Au fost de asemenea planificate mai multe evenimente internaţionale de referinţă, 

incluzând: (i) un eveniment de publicitate in avanpremieră la PACIFICHEM în 

Honolulu în decembrie 2010, (ii) o lansare oficială la UNESCO în Paris în ianuarie 

2011, (iii) Congresul IUPAC din San Juan, Puerto Rico din august 2011 şi (iv) un 

eveniment de închidere oficială la Brussels în decembrie 2011. S-a planificat ca cel 

puţin un eveniment să aibă loc spontan peste tot prin lume. Exemple de evenimente 

AIC ce se desfăşoară la nivel local, judeţean, regional şi naţional includ: 



  Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 2/2011 6

• Realizarea de demonstraţii experimentale chimice corespunzătoare pentru 

tineri de toate vârstele, de la preşcolari la studenţi universitari. 

• Organizarea de vizite la centre industriale incluzând fabrici, producători de 

substanţe chimice, rafinării de metal şi petrol. 

• Mediatizarea contribuţiilor chimiei la economia globală prin trimiterea de 

articole în presă şi reviste sau prin realizarea unor programe radio şi TV. 

•  Sponsorizarea expoziţiilor de postere care să evidenţieze utilitatea şi 

miracolul chimiei. 

• Organizarea de proiecte axate pe rezolvarea de probleme prin care studenţii să 

işi poată folosi cunoştinţele de chimie pentru a găsi soluţii la probleme locale. 

• Mediatizarea contribuţiilor chimiei la îmbunătăţirea calităţii vieţii, în particular 

descoperirile recente din cercetarea chimică. 

• Organizarea de târguri de carieră şi invitarea specialiştilor la şcoli pentru a 

arăta elevilor cum folosesc chimia în munca lor. Organizarea de activităţi şi 

demonstraţii experimentale deschise participării directe a publicului pentru a 

oferi participanţilor posibilitatea de a constata şi înţelege cum ar fi să lucreze 

în chimie sau domenii conexe. 

• Interacţiunea cu lideri guvernamentali pentru a sublinia importanţa unei 

întreprinderi chimice puternice. 

 

Pentru a putea asista la proiectele in desfăşurare, Comitetul Administrativ a 

realizat un instrument web pentru organizatorii de idei de evenimente AIC. Site-ul 

AIC va include link-uri către evenimente comemorative naţionale de chimie în lume, 

listând activităţile AIC. 

 

Administrare şi calendar 

 

În decembrie 2008, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat anul 

2011 ca Anul Internaţional al Chimiei. IUPAC va lucra cu federaţii şi societăţi 

naţionale şi internaţionale pentru mediatizarea AIC în contextul unor evenimente 

comemorative naţionale şi regionale de chimie programate să se desfăşoare pe 

parcursul anului. Toate ţările vor fi încurajate să participe. 
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Mai mult decât atât, organizatorii desfăşoară o campanie de strângere de 

fonduri în numele AIC-2011 pentru a se putea pune la dispoziţie fonduri pentru 

demararea proiectelor, în special în ţările în curs de dezvoltare, pentru a sublinia 

beneficiile chimiei pentru populaţie şi de a le extinde. IUPAC s-a preocupat de 

căutarea resurselor pentru a organiza evenimentele internaţionale de referinţă 

menţionate anterior. 

• Un Comitet Administrativ relativ mic, cu reprezentanţi din toată lumea, 

supraveghează proiectul AIC-2011. Este de asemenea planificat un Comitet 

Executiv mai extins, ai cărui membri vor fi disponibili pentru a oferi idei şi 

expertiză, şi pentru a menţine contactul atât unii cu alţii, cât şi cu Comitetul 

Administrativ.  

• IUPAC va mediatiza planuri de activităţi şi rapoarte pe măsură ce le primeşte. 

Aceste informaţii vor fi adunate pentru diseminare în publicaţii 

corespunzătoare sau prin internet. 

  

 

Calendarul evenimentului 

 

2007-2008    Premise 

 

Aprobarea în cadrul Adunării Generale a IUPAC – Torino, august 2007 

Formarea Comitetului Administrativ 

Prima Întrunire a Comitetului Administrativ – Istanbul, martie 2008 

Decizia Comitetului Executiv UNESCO – martie 2008 

A doua Întrunire a Comitetului Administrativ – august 2008  

Declaraţia Naţiunilor Unite – decembrie 2008 

 

2009     Planificare 

 

Design-ul logo-ului 

Finalizarea şi organizarea structurii secretariatului 

A treia Întrunire a Comitetului Administrativ - aprilie 
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Prima versiune a site-ului web 

Eveniment de planificare la Adunarea Generala a IUPAC – Glasgow, august 

Demararea campaniei de strângere de fonduri 

Dezbaterea propunerilor de proiecte pentru evenimentele de referinţă 

Întrunirea coordonatorilor evenimentelor de referinţă 

Design-ul şi aprobarea broşurii 1.0 

 

2010     Pregătiri 

 

Monitorizarea activităţilor planificate de către Comitetului Administrativ  

Apariţia noii broşuri 

Versiunea a doua a site-ului web 

Primele activităţi şi evenimente 

Evenimentul de publicitate de la PACIFICHEM – Honolulu, decembrie 

 

2011     Implementare 

 

Ceremonia de deschidere – Paris, ianuarie 

Evenimente la nivel global 

Evenimente regionale 

Evenimente naţionale 

Congresul IUPAC / Adunarea Generală – Puerto Rico, august 

Ceremonia de Închidere – Brussels, decembrie 

 

2012     Evaluare 

 

Evaluare şi concluzii  

Rapoarte naţionale 

Raportul final al secretariatului IYC-2011 
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IUPAC a fost fondată în 1919 de către chimişti din mediul industrial şi 

academic. Timp de aproape 90 de ani, Uniunea a stimulat cu succes dialogul în 

ştiinţele chimice la nivel mondial şi a reunit ştiinţele chimice din mediul academic, 

industrial şi sectorul public sub un limbaj comun. IUPAC este recunoscută ca 

autoritate la nivel mondial în privinţa nomenclaturii chimice, terminologiei, metodelor 

standardizate pentru măsurători, mase atomice şi altele. În ultimii ani, IUPAC s-a 

implicat extrem de activ în punerea bazelor unei largi serii de conferinţe şi proiecte 

destinate promovării şi stimulării de realizări moderne în chimie, dar a adus şi 

contribuţii în privinţa înţelegerii chimiei, atât la nivel educaţional cât şi la nivel 

public. Mai multe informaţii despre IUPAC şi activitatea sa se pot găsi pe site-ul 

www.iupac.org.    

UNESCO, fondată în noiembrie 1945 ca agenţie specializată a Naţiunilor 

Unite, contribuie la consolidarea păcii, la reducerea sărăciei, la dezvoltare sustenabilă 

şi dialog intercultural prin educaţie, ştiinţă, cultură şi comunicaţie. În îndeplinirea 

misiunii sale, UNESCO funcţionează ca un laborator de idei şi un modelator de 

standarde pentru a stabili un acord universal asupra aspectelor etice emergente. 

Organizaţia serveşte de asemenea drept centru de informare - pentru diseminarea şi 

împărţirea de informaţie şi cunoaştere - prin ajutorul acordat Statelor Membre la 

construirea propriilor capacităţi umane şi instituţionale în diverse domenii. Prin aceste 

activităţi, UNESCO promovează cooperarea internaţională între cele 193 de State 

Membre şi 6 Membri Asociaţi. Programele sale privind ştiinţele naturale se 

concentrează asupra mobilizării ştiinţei, cunoaşterii şi politicii pentru o dezvoltare 

durabilă în segmentele ştiinţelor de bază, ştiinţelor educaţiei, ştiinţelor ecologice şi 

ştiinţelor pământului, ştiinţelor apei şi schimbării climei. Mai multe informaţii despre 

UNESCO şi activitatea sa în sectorul ştiinţelor naturii se pot găsi pe site-ul 

www.unesco.org/science.    
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Persoane de contact 

 

Jung-Il Jin 

Preşedinte IUPAC  

Tel : +82 2 3290 3123 

E-mail: jijin@korea.ac.kr 

 

Secretariat c/o IUPAC   

Tel.: +1 919 485 8700 

E-mail: secretariat@iupac.org 

 

Nicole Moreau 

Vice-preşedinte IUPAC  

Tel : +33 1 49 77 94 02 

E-mail: nj.moreau@free.fr 

 

John Malin 

Preşedintele Comitetului Administrativ IYC2011 

Tel.: +1 703-524-5553 

E-mail: jmalin023@verizon.net 

 

Peter Mahaffy 

Preşedintele Comitetului IUPAC pentru Chimie 

Educaţie, Grupul de Lucru IYC2011 

Tel.: +1 780-465-3500 x 8043 

E-mail: peter.mahaffy@kingsu.ca 

 

Julia Hasler 

Punctul cheie UNESCO pentru IYC2011 

Tel.: +33 1 45 68 38 97 

E-mail: j.hasler@unesco.org 

 

Sursa: www.chemistry2011.org  



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 2/2011  11 

 

Manifestări ştiin ţifice de prestigiu în anul internaţional al 
chimiei  

 
- 9th International Society of Electrochemistry Spring Meeting  

May 8 - 11, 2011   Turku (Finland) 
 
- Biofortified & Functional Foods: A Healthy Future? 

May 19, 2011    London (United Kingdom)  
 
- Urban Transport 2011 - 15th International Conference on Urban Transport and the 

Environment 
June 6 - 8, 2011    Pisa (Italy)  

 
- Materials Characterisation 2011 - Fifth International Conference on 

Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation 
June 13 - 15, 2011   Kos (Greece)  

 
- Enzymatic Processing and Modification 

June 21 - 22, 2011   Het Pend (Belgium)  
 
- 5èmes Journées d'Aix - Protection cathodique et revêtements associés. Théorie et 

pratique en tous secteurs d'application 
June 21 - 23, 2011   Aix-en-Provence (France)  

 
- 5th European Young Investigator Conference 

June 22 - 26, 2011   Slubice (Poland)  
 
- Retrosynthesis and Heterocyclic Workshop 

June 28 - 30, 2011   London (United Kingdom)  
 
- Retrosynthesis and Heterocyclic Workshop 

June 28 - 30, 2011   Het Pend (Belgium)  
 
- BioResources Young Researchers 2011 North 

June 28, 2011    Newcastle (United Kingdom)  
 
- 6-ISMSC - 6th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular 

Chemistry 
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July 3, 2011 - July 7, 2011  Brighton (United Kingdom)  
 
- Journées d'Electrochimie (JE2011) 

July 4, 2011 - July 8, 2011  Grenoble (France)  
 
- MC10 - 10th International Conference on Materials Chemistry 

July 4, 2011 - July 7, 2001  Manchester (United Kingdom)  
 
- Gold: Faraday Discussion 152 

July 4, 2011 - July 6, 2011  Cardiff (United Kingdom)  
 
- Sustainable Chemistry 2011 

July 6 - 8, 2011    Antwerp (Belgium)  
 
- SCI BioResources Young Researchers 2011 South 

July 8, 2011    Reading (United Kingdom)  
 
- Journées Jeunes Chercheurs "Corrosion-sous-contrainte" 

July 11 - 12, 2011   Lyon (France)  
 
- ECNS2011 - 5th European Conference on Neutron Scattering 

July 17 - 22, 2011   Prague (Czech Republic)  
 
- Analytical Research Forum 2011 

July 25, 2011 - July 27, 2001  Manchester (United Kingdom)  
 
- Coherence and Control in Chemistry: Faraday Discussion 153 

July 25, 2011 - July 27, 2001  Leeds (United Kingdom)  
 
- IMRC 2011 - Advances in Ion-Beam Techniques and Applications 

August 14 - 18, 2011   Cancun (Mexico)  
 
- Ionic Liquids: Faraday Discussion 154 

August 22 - 24, 2011   Belfast (United Kingdom)  
 
- Sol-Gel 2011 - 16th International Sol-Gel Conference 

August 28 - September 2 2011  Hangzhou (China)  
 
- ISPAC 23 - 23rd International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds 

September 4 - 8, 2011   Muenster (Germany)  
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- Artificial Photosynthesis: Faraday Discussion 155 

September 5 - 7, 2011   Edinburgh (United Kingdom)  
 
- Micro2011 - Fourth International Symposium on Advanced micro- and 

mesoporous materials 
September 6 - 9, 2011   Varna (Bulgaria)  

 
- ESORXIII - 13th European Symposium of Organic Reactivity 

September 11 - 16, 2011   Tartu (Estonia)  
 
- International Symposium on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials 

September 11 - 14, 2011   Namur (Belgium)  
 
- EMSLIBS2011 - 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced 

Breakdown Spectroscopy 
September 11 - 15, 2011   Izmir (Turkey)  

 
- 5th Meeting on Chemistry and Life 

September 14 - 16, 2011   Brno (Czech Republic)  
 
- Agri-Environmental Chemistry and Toxicology 

September 20 - 22, 2011   Budapest (Hungary)  
 
- 8th European Congress of Chemical Engineering 

September 25 - 29, 2011   Berlin (Germany)  
 
- ISEB20 - 20th International Symposium on Environmental Biogeochemistry 

September 27 - 30, 2011   Istanbul (Turkey)  
 
- PAT 2011 - Polymers for Advanced Technologies 

October 2 - 5, 2011   Lodz (Poland)  
 
- Synthetic Biology of Antibiotic Production - ESF-EMBO Symposium 

October 2 - 7, 2011   Sant Feliu de Guixols (Spain)  
 
- 220th ECS Meeting - Electrochemical Society Meeting  

October 9 - 14, 2011  Boston (USA) 
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- Add2011 - Analysis of Diffraction Data in Real Space 
October 12 - 14, 2011   Grenoble (France)  

 
- Aquitaine Conferences on Polymers 

October 18 - 21, 2011   Arcachon (France)  
 
- IPEMTECH - Microencapsulation Technologies 

October 20 - 21, 2011   Berlin (Germany)  
 
- Electrocatalysis: Present and Future  

November 14 - 17, 2011  Alicante (Spain) 
 
- Journée Technique Cefracor - Fissuration assistée par l'environnement en milieux 

pétrolier et gazier 
November 17, 2011   Lyon (France)  

 
- CCT 2011 - 2nd International Academic Conference of Young Scientists 

"Chemistry and Chemical Technology 2011" 
November 24 - 26, 2011   Lviv (Ukraine)  

(http://www.webofconferences.org/) 
(http://www.ise-online.org/annmeet/folder/11-spring-BOA.pdf)  

(http://www.je2011.fr/) 
(http://boston.localtiger.com/boston-ma/boston-events/business---networking/220th-

ecs-meeting-electrochemical-society-meeting-9477.html)  
(http://www.elcat.org.gu.se/) 
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Forumul Românesc al Apei Bucureşti 2012 
 
 

În perioada 13 – 15 iunie 2011 a avut loc la Palatul Parlamentului – Bucureşti, 
complexul de manifestări reunite sub titulatura FORUMUL ROMÂNESC AL APEI, 
eveniment organizat de Asociaţia Română a Apei şi aflat sub egida asociaţiilor 
internaţionale de profil. În cadrul acestui eveniment au avut loc reuniuni 
internaţionale pe teme de mare actualitate cum ar fi: „Zece ani de provocări în 

sectorul apei”,  „ Oportunităţi de finanţare în cadrul POS-Mediu”, Prima conferinţă 
regională Dunăre-Marea Neagră dedicata tinerilor profesionişti cu tema "Inovaţii în 

sectorul alimentării cu apă, canalizării şi managementul calităţii ", mese rotunde cu 
prezentarea celor mai bune practici din Germania, SUA, Olanda, etc. precum şi a 13-a 
ediţie a expoziţiei internaţionale specializată în alimentare cu apă, canalizare şi 
epurarea apelor uzate ,  EXPO-APA 2011 la care au participat peste 100 de firme de 
profil din domeniul alimentaţiei cu apă şi canalizare din România, Bulgaria, SUA, 
Germania, Republica Moldova, etc. 

La acest eveniment participă anual peste 1.500 de reprezentanţi ai operatorilor 
de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, ai autorităţilor centrale şi locale, 
ai institutelor de învăţământ superior şi cercetare, ai organizaţiilor internaţionale de 
profil, ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor financiare internaţionale. 

Printre participanţii ediţiei de anul acesta s-au numărat şi Mark Gitenstein – 
Ambasadorul SUA, Liu Zengwen – Ambasadorul Chinei, Shin Ogawa – Ambasadorul 
Japoniei, Christian Ulrik Helweglarsen – Ambasadorul Danemarcei, Laszlo Borbely – 
Ministrul Mediului şi Pădurilor, Mircea Matei – Preşedintele Autorităţii Naţionale de 
Reglementare a Serviciilor Comunale, Paul Reiter – Director Executiv Asociaţia 
Internaţională a Apei (IWA), Constantin Becciev – Preşedinte Asociaţia Apa-Canal 
Moldova, Benoit Nadler – Director Comisia Europeană şi bineînţeles cei doi 
preşedinţi din partea organizatorilor: Domnul Felix Stroe  – Preşedintele Patronatului 
Român al Apei şi  Domnul Vasile Ciomos – Preşedintele Asociaţiei Române a Apei. 

În cadrul evenimentelor Forumului, specialiştii au avut ocazia să discute cu 
colegii din domeniu, să împărtăşească păreri şi know-how şi să prezinte celor 
interesaţi ultimele noutăţi cu privire la: 
- Producerea, tratarea şi epurarea apei 
- Distribuţia apei şi colectarea apelor reziduale 
- Proiectarea şi execuţia de sisteme de alimentare cu apă / canalizare / epurare 
- Consultanţă pentru pregătirea de proiecte în domeniul apei 
- Armături, echipamente de pompare, fitinguri 
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- Protejarea surselor de apă (de suprafaţă, subterane) şi a solurilor 
- Echipamente industriale 
- Echipamente pentru excavare 
- Cercetare şi dezvoltare 
- Tehnologii de informare şi comunicare 
- Siguranţa Sistemelor de Alimentare cu Apă şi Canalizare 
- Managementul Riscului în utilizarea resurselor de apa 
- Planurile de investiţii necesare conformării la standardele U.E. 
- Stadiul implementării proiectelor finanţate din fondurile de preaderare (ISPA, 
SAMTID, SAPARD) 
- Proiectele în curs de pregătire pentru Fondul de Coeziune. 

Evenimentul ştiinţific cel mai important a fost reprezentat de conferinţa cu 
tema "Inovaţii în sectorul alimentării cu apă, canalizării şi managementul calităţii " – 
ediţie dedicată exclusiv promovării tinerilor sub 35 de ani, cercetători şi specialişti în 
domeniu.  Această primă ediţie a fost organizată de Grupul Tinerilor Profesionişti în 
Domeniul Apei din cadrul Asociaţiei Române a Apei (ARA), sub coordonarea 
Consiliului Ştiinţific şi Tehnic şi sprijinit de Asociaţia Internaţională a Apei (IWA) 
prin Programul pentru Tineri Profesionişti în Domeniul Apei (YWPP).  

Această primă ediţie a Conferinţei  Regionale Dunăre-Marea Neagră a 
Tinerilor Profesionişti în domeniul Apei a pornit de la o nevoie reală a societăţii 
actuale de a pregăti tineri profesionişti, de a asigura un forum internaţional pentru 
tinerii cercetători şi specialişti ce lucrează în domeniul tehnologiilor de tratare apă, 
epurare ape reziduale, managementul calităţii resurselor de apă, etc. şi să aducă 
împreună reprezentanţi ai universităţilor, institutelor şi centrelor de cercetare, a 
companiilor private şi a agenţiilor guvernamentale, promovând astfel un dialog 
constructiv între generaţii care să asigure pregătirea şi continuitatea resursei umane în 
domeniu, care să fie capabilă să răspundă competent şi operativ nevoilor prezente şi 
viitoare. 

Partea stiinţifică a manifestării s-a desfăşurat sub forma unor conferinţe orale 
organizate pe 4 secţiuni: ”Eliminarea riscului la apa destinată consumului uman”,  
"Modernizarea proceselor de epurare a apelor uzate", "Modernizarea proceselor de 

tratare a apei",  "Managementul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare", 

precum şi sub formă de postere cu subiecte de interes general.  
Fiind la prima ediţie, tânăra conferinţă a reuşit să strângă 44 de lucrări: 33 de 

conferinţe orale şi 11 postere, 23 % dintre acestea având drept autori tineri cercetători 
din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Germania, Austria şi Olanda, restul de 77% din lucrări 
având autori din ţara gazdă - România. Lucrările prezentate în cadrul evenimentului 
au fost publicate integral în cadrul unui volum coordonat de reprezentanţii 
organizatorilor: Vasile Ciomos, Eugenia Demetrescu şi Cristina Popescu sub egida 
editurii Estfalia, Bucureşti. Volumul reuneşte pe întinderea a aproape 400 de pagini, 
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39 de articole reprezentând rodul muncii a 86 de autori şi coautori de la 56 de instituţii 
(universităţi, institute şi centre de cercetare, companii private şi agenţii 
guvernamentale) din 7 ţări. 

Având în vedere importanţa şi scopul conferinţei, respectiv promovarea 
tinerilor specialişti în domeniul apei, fără îndoială, ediţiile viitoare se vor bucura de o 
mult mai bună participare, atât naţională, cât şi internaţională. 

De asemenea, un eveniment viitor de deosebită importanţă pentru diseminarea 
rezultatelor cercetărilor în domeniul mediului este Simpozionul Internaţional Mediul 
şi Industria - SIMI 16-18 noiembrie 2011 - ce va fi organizat sub patronajul 
Academiei Române – Secţia Ştiinţe Chimice, de către INCD ECOIND în colaborare 
cu Societatea de Chimie din România – Secţia Chimia şi Ingineria Mediului, 
Asociaţia Balcanică de Mediu – Filiala RO – B.EN.A şi Asociaţia Română de Mediu 
– 1998, sub coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiintific ă, 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

  CS Costel Bumbac, 
INCD-ECOIND 
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 Reuniunea “Omul. Mediul. Poluarea” 

 
Pentru a marca Anul Internaţional al Chimiei, Societatea de Chimie din 

România, ca organizaţie profesională nonguvernamentală, membru fondator al 
Asociaţiei Europene pentru Ştiinţe Chimice şi Moleculare (EuCheMS) şi afiliată la 
IUPAC, reprezentată de Prof. Dr. Ing. Gabriela Stanciu, preşedinte al Filialei 
Constanţa şi lector dr. Alina Soceanu reprezentanta secţiunii de tineret a Filialei 
Constanţa, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa - reprezentat de Prof. 
Aurelia Cezar - Inspector de Specialitate Chimie şi membrii Catedrei de Chimie din 
cadrul Facultăţii de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului, au organizat 
în cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, în data de 3 iunie 2011, a IV-a ediţie a 
proiectului “Omul. Mediul. Poluarea”. 

Prima ediţie a acestui proiect a avut loc în anul 2008 (12-13 iunie), anul 
promovării chimiei în România, reunind peste 60 de cadre didactice preuniversitare, 
universitare, elevi şi studenţi. În data de 5 iunie 2009, cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Mediului,  a fost organizată cea de a doua a ediţie a proiectului “Omul. Mediul. 
Poluarea”, cu participarea a peste 90 de elevi din judeţele Constanţa şi Galaţi. A treia 
ediţie a proiectului a fost desfăşurată în data de 4 iunie 2010, cu participarea a peste 
110 elevi, de gimnaziu şi liceu, din  judeţul Constanţa, înscrişi la cele trei secţiuni: 
comunicări ştiinţifice, postere şi activităţi experimentale.  

 

 
Fig. 1. Aspecte din timpul manifestărilor dedicate reuniunii “Omul. Mediul. Poluarea” 
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Scopul manifestării a fost înţelegerea modului în care umanitatea este legată 
de natură, conştientizarea elevilor asupra efectelor negative ale poluării mediului şi 
implicarea în vederea dezvoltării unei atitudini responsabile faţă de mediul 
înconjurător şi comunitate. 

Elevii şi studenţii au susţinut comunicări ştiinţifice, postere şi activităţi 
experimentale în scopul dezvoltării personalităţii tinerilor prin educarea unor 
competenţe sociale ale acestora, cum ar fi: comunicarea, munca şi integrarea în 
echipă, asumarea rolurilor în echipă şi în scopul interpretării efectelor factorilor 
poluanţi asupra echilibrului ecologic. 

Anul acesta au participat 32 de elevi din ciclul liceal şi 20 de elevi din ciclul 
gimnazial la secţiunea de „comunicări ştiinţifice” şi 135 de elevi la secţiunea 
„postere” pe teme de mediu. De asemenea, 14 de elevi, de gimnaziu şi liceu, şi-au 
demonstrat abilităţile practice şi îndemânarea de a realiza investigaţii experimentale. 

Au fost acordate diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice 
îndrumătoare precum şi premii şi menţiuni pentru elevii merituoşi din fiecare 
secţiune, iar lucrările premiate au fost publicate în revista ”Universul Chimiei”, 
revista Societăţii de Chimie, Filiala Constanţa, editată de „Ovidius University Press”. 
La secţiunea comunicări ştiin ţifice-gimnaziu au fost premiaţi elevii: 

• Premiul I - Cezar Maria, profesor îndrumător Balasa Doina  
• Premiul II - Pantea Alexandrescu, profesor îndrumător Foroglu Dorina  
• Premiul III - Craciun Irina, Sandu Ana-Maria, Saulescu Andra, profesor 

îndrumător Alexandru Milica  
La secţiunea comunicări ştiin ţifice – liceu au fost premiaţi următorii elevi: 

• Premiul I - Scurtu Lucian, Stoian Andreea, profesor îndrumător Doicescu 
Mariana  

• Premiul II - Velea Florentina, profesor îndrumător Cezar Aurelia  
• Premiul III - Costin Dragos, Iuliu Carmen, Nistoroiu Andreea, Pelican Elena, 

Cherciu Costel, profesori îndrumători Mihai Magda, Nicolescu Adrian, 
Vidinei Maria  

La secţiunea postere-gimnaziu au fost premiaţi următorii elevi:  
• Premiul I - Munteanu Antonia, profesor îndrumător Stefan Veronica  
• Premiul II - Septar Enis, Dospinoiu Stefan, profesor îndrumător Alexandru 

Milica  
• Premiul III - Anastase Diana, profesor îndrumător Doicescu Mariana 

La secţiunea postere-liceu au fost premiaţi următorii elevi:  
• Premiul I - Nasta George, Popa Vlad, profesor îndrumător Bunea Grety  
• Premiul II - Enus Claudia, Apostol Florin, profesor îndrumător Mertic Florina  
• Premiul III - Ghergut Ioan, profesor îndrumător Spalatelu Claudia  

La secţiunea activităţi experimentale-gimnaziu au fost premiaţi următorii elevi: 
• Premiul I - Birladeanu Adrian, profesor îndrumător Balasa Doina  
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• Premiul II -  Dobrin Costin, profesor îndrumător Dumitru Monica  
• Premiul III - Cezar Maria, profesor îndrumător Balasa Doina  

La secţiunea activităţi experimentale-liceu au fost premiaţi următorii elevi:  
• Premiul I - Iacomi Paul, profesor îndrumător Doicescu Mariana  
• Premiul II -  Buciuc Adela, profesor îndrumător Dumitru Monica  
• Premiul III - Scurtu Lucian, profesor îndrumător Doicescu Mariana  

  
Această reuniune a jucat un rol important în crearea unui mediu propice pentru 

încurajarea elevilor şi studenţilor în găsirea unor soluţii în rezolvarea problemelor 
legate de mediu la nivel local şi naţional. 

 

Prof. Dr. Ing. Gabriela Stanciu 

Universitatea Ovidius Constanţa 
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Profesorul Alexandru T. Balaban la cea de-a 80-a aniversare  

Note Autobiografice 

 
 

Copilărie şi adolescenţă, 1931 – 1949 
 

În România, ţara mea natală, o revistă săptămânală numită „Jurnal de ştiinţe şi 
călătorii” avea o pagină pentru chimiştii amatori pe care, ca adolescent, aşteptam cu 
nerăbdare să o citesc. O dată la câteva luni era un concurs cu probleme şi premii (l-am 
şi câştigat de câteva ori), alternând cu scurte comunicări trimise de tineri. Prima mea 
contribuţie a fost publicată în acea revistă în 1943 şi descria modul în care se pot 
observa „fascicule de lumină într-un lichid – la adăugarea de cristale mici de 
permanganat de potasiu în naftalină topită”. Eu şi părinţii mei locuiam cu chirie într-
un apartament de la etajul unei case a cărei proprietari locuiau la parter, iar pe balcon 
făcusem un laborator improvizat. În loc de apă curentă aveam un recipient metalic 
mare cu un robinet şi o găleată pentru apa folosită; în loc de bec de gaz Bunsen aveam 
o lampă cu alcool făcută dintr-o călimară şi un fitil f ăcut din vată. Ori de câte ori 
părinţii sau rudele se ofereau să-mi aducă un cadou, eu preferam să primesc bani 
pentru a cumpăra substanţe chimice de la un magazin care comercializa astfel de 
produse pentru chimiştii amatori (aproape că nu impuneau nicio restricţie, ceea ce 
astăzi ar fi de neconceput) – cumpăram cantităţi mici de acizi concentraţi, mercur 
metalic şi tot felul de astfel de chimicale.  

Tatăl meu, Teodor Balaban, s-a născut într-un sat din Moldova, numit 
Bălăbăneşti (cu o haltă pe calea ferată care lega oraşul Bârlad de Galaţi; în 2010 acest 
sat a aniversat 550 de ani de la prima atestare documentară). Bunicul meu din partea 
tatălui a fost învăţător în acel sat. Un frate mai mare al tatălui meu, Alexandru, a fost 
profesor limba română şi limba franceză la liceul din Bârlad şi l-a ajutat financiar pe 
tata în timpul studiilor acestuia din Bucureşti să termine facultatea devină inginer 
electromecanic. Drept recunoştinţă, port numele unchiului meu. Mama mea s-a născut 
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în Iaşi, capitala Moldovei, dintr-o familie de scriitori (bunicul din partea mamei, 
George Botez-Gordon, a fost poet) şi înalţi prelaţi ai Bisericii Ortodoxe (numele de 
familie al bunicului din partea mamei era Scriban – doi dintre unchii ei erau un 
binecunoscut lingvist, respectiv un arhimandrit). Mama a fost educatoare la grădiniţă 
şi a publicat studii despre metodele de predare pentru îmbunătăţirea învăţământului 
preşcolar. 

Părinţii mei s-au cunoscut în Moldova, iar după ce s-au căsătorit, s-au mutat la 
Reşiţa, acolo unde au fost fabricate locomotivele româneşti şi toate piesele metalice 
folosite la construcţia turnului Eiffel, aproape de Timişoara, unde m-am născut eu, pe 
2 aprilie 1931. Până la 13 ani, am fost singurul copil. Ambii mei părinţi fuseseră 
orfani de la vârste fragede. Ei au acordat o deosebită atenţie educaţiei mele, 
încurajând pasiunea mea pentru chimie. După 1935, părinţii mei s-au mutat în capitala 
României, Bucureşti. În timpul vacaţelor de vară, mergeam împreună cu mătuşile din 
partea tatălui şi cu verii mei (copiii profesorului Alexandru Balaban), într-un sat, 
Odaia Bursucani, aproape de locul naşterii tatălui meu. În casa părinţilor mei din 
Bucureşti, aveam o mulţime de cărţi în română şi în franceză, iar tata mă îndemna să 
învăţ limbi străine. În gimnaziu, franceza era obligatorie, iar după 1942 şi germana, 
dar apoi, după 1945 se preda numai limba rusă. Voi povesti mai târziu cum am învăţat 
limba engleză. Aveam prieteni de vârste apropiate, din case învecinate (în special 
Silviu Teleman şi fraţii lui mai mici), care împărtăşeau interesul meu pentru chimie şi 
la rândul lor mi-au arătat cât de interesantă este matematica.  

În 1939, Hitler şi Stalin au semnat un pact care îi permitea Germaniei să 
declanşeze cel de-al doilea Război Mondial. Prin urmare, eu consider că aceşti doi 
monştri criminali sunt în egală măsură responsabili pentru acest război. Pactul  
"Ribbentrop-Molotov" a permis împărţirea Poloniei între Germania şi URSS, a dat 
nordul Transilvaniei Ungariei şi estul Moldovei (Basarabia, care ulterior a devenit 
Republica Moldova din Uniunea Sovietică) ca şi ţările Baltice Uniunii Sovietice. 
Intrarea României în război împotriva URSS a fost parţial motivată de recuperarea 
Basarabiei, dar şi de faptul că România furniza petrol Germaniei şi prin urmare a fost 
forţată să continue după ce vechea graniţă a fost restabilită.  

Tata a fost trimis pe front ca locotenent de artilerie şi timp de doi ani a fost pe 
frontul împotriva URSS, din Basarabia în Crimeea. Când te uiţi la fotografiile de 
dinaintea plecării şi după întoarcerea sa, cu greu poţi crede că diferenţa dintre ele este 
de doar doi ani. În 1945, familia noastă s-a mutat în zona bogată din punct de vedere 
minier a României, Petroşani, unde timp de patru ani, am urmat liceul. Profesoara mea 
de chimie mi-a încredinţat cheile de la laboratorul şcolii, unde în sfârşit am avut acces 
la apă curentă şi la becuri de gaz Bunsen sau Teclu. Pe atunci cunoşteam franceza şi 
germana, iar tata a insistat să învăţ engleză, care nu se preda în şcoli. Cu toate că rusa 
era singura limbă străină predată în şcoli, ea era greu de învăţat din cauza alfabetului 
chirilic.  
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La acea vreme situaţia politică din România devenea dominată de conflictul 
crescând dintre democraţie şi comunism, iar românii sperau să primească sprijin din 
partea americanilor, fără să ştie că la conferinţa de la Yalta, Churchill vânduse 
România lui Stalin, pentru Grecia. Apoi, după 1946, Cortina de Fier a căzut asupra 
Europei de Est. Am început să învăţ limba engleză ascultând English by radio la 
BBC. Uneori schimbam frecvenţa şi ascultam programele BBC în limba franceză. În 
1947 i-am speriat rău pe părinţii mei când am primit ca premiu o carte de la BBC ca 
urmare a unui concurs la care participasem. Erau vremuri când cineva care asculta 
Radio Free Europe sau BBC era trimis la închisoare, dar din fericire pentru noi, nu s-a 
întâmplat nimic (cu toate acestea, un coleg de-al meu din Bucureşti a fost arestat în 
acea perioadă deoarece frecventase librăria americană).  

Unchiul meu, care fusese primar în Odaia Bursucani, a fost arestat în acei ani 
şi a murit în închisoare. Prin falsificarea alegerilor cu concursul trupelor sovietice 
ocupante, comuniştii au câştigat putere în 1946 şi a urmat un val de teroare. Oficialii 
politici anteriori, preoţi, jurnalişti cu influenţă şi scriitori au umplut închisorile. 
Academia Română a fost ”reorganizată”, fiind înlăturaţi toţi cei care aveau un trecut 
politic.  

În timpul vacanţelor de vară, fie cu părinţii, fie cu colegii de scoală, admiram 
acum Munţii Carpaţi de lângă Petroşani în excursii lungi. Îmi plăceau, de asemenea, 
diverse sporturi de iarnă, ca schiatul si patinajul, precum şi de vară - mersul cu 
bicicleta şi jogging-ul. O altă ocupaţie plăcută era să citesc din biblioteca părinţilor 
mei în limbile română şi franceză, în timpul zilelor ploioase; aşa a început să-mi placă 
poezia. 

Încercam să rezolv probleme matematice pe care mi le imaginam, cum ar fi să 
calculez unghiurile solide din poliedrele regulate şi semiregulate (inclusiv poliedrele 
în stea), şi am dedus o formulă simplă pentru unghiuri solide compuse din maxim 
patru linii drepte emergente care se întâlnesc la un vertex, care este probabil 
cunoscută, dar n-am găsit-o în literatură. Am rezolvat, de asemenea ceea ce acum ştiu 
că este o problemă naivă (geometria unei secvenţe de şase tetraedre regulate identice, 
fiecare împărţind un vertex cu două tetraedre vecine în aşa fel încât centrele lor 
formează un hexagon regulat planar pentru a modela benzenul cu legături care sunt 
intermediare între simple şi duble). De-a lungul anilor mei de studiu, am fost 
întotdeauna primul în clasă, fără efort, şi puteam memora uşor poezii lungi pe care le 
recitam la diverse festivităţi. Mi-a fost uşor să învăţ şi să vorbesc limbi străine, deşi 
mi se spune că vorbesc cu mică bâlbâială. Când în 1949, a venit timpul să-mi aleg o 
carieră, am ezitat între matematică, fizică şi chimie, dar evident că am ales-o pe cea 
din urmă. Apoi, am avut două opţiuni, fie Universitatea din Bucureşti (Facultatea de 
Chimie), fie Universitatea Politehnica din Bucureşti (Facultatea de Chimie 
Industrială). Am ales-o pe cea din urmă deoarece un vechi prieten mi-a spus că acolo 
sunt profesori mai buni.  
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Universitatea Politehnica din Bucureşti, 1949-1956 
 

După distrugerile războiului, era mare penurie de locuinţe. În Bucureşti, am 
locuit la familia mătuşii, la mica distanţă de Politehnică. Cazarea în Bucureşti ridica 
probleme dificile, iar când în 1951 serviciul tatălui a necesitat întoarcerea părinţilor 
mei în Bucureşti au fost nevoiţi să aştepte până când o rudă îndepărtată a eliberat o 
parte dintr-un apartament. Nu exista spaţiu să locuiesc cu ei; sora mea mai mică decât 
mine cu 13 ani stătea într-o cameră de trecere (ca în filme precum „Doctor Zhivago” 
sau „Ninotchka”). 

În timpul vacanţelor de vară, studenţii trebuiau să urmeze o săptămână de 
practică la o fabrică. În vara anului 1950, la sfârşitul perioadei de practică, pe când 
ajutam două tehniciene să care un container mare de sticlă cu acid azotic concentrat, 
am avut ghinionul ca recipientul să se spargă şi m-am ales cu arsuri serioase la 
picioare. A trebuit să stau în pat tot semestrul de iarnă şi încă mai am cicatrici de la 
acele arsuri. În timpul semestrului de primăvară al anului II şi în următoarele două 
semestre am asistat la fascinantele cursuri de chimie organică susţinute de 
academicianul Costin D. Neniţescu (1902-1970), supranumit „Maestrul” şi am fost 
de-a dreptul impresionat. Împreună cu câţiva colegi selectaţi pe baza notelor, ni s-a 
permis să ne alăturăm grupului de cercetare al Maestrului. Am fost încurajaţi să 
sintetizăm cât mai mulţi reprezentanţi ai diferitelor clase de compuşi organici – acesta 
era sistemul nemţesc. Neniţescu, după ce îşi terminase doctoratul sub îndrumarea 
profesorului Hans Fischer, în Germania (premiul Nobel pentru chimie, în 1930) 
revenind în România în 1925, făcuse deja descoperiri importante,  mai exact trei 
reacţii specifice: două sinteze de indol şi acilarea reducătoare a arenelor. Astăzi 
realizez că trebuie să devii ucenic pentru a învăţa cum să faci descoperiri în ştiinţă. În 
ultimii doi ani de facultate, am fost ales printre puţinii studenţi care primeau o bursă 
substanţială, pe baza notelor de la toate disciplinele.  

De-a lungul mai multor ani, în timpul războiului dar şi după, studiile doctorale 
au fost suspendate, iar revistele de chimie din vest au devenit inaccesibile; totuşi, la 
începutul anilor '50, ele au început să apară în câteva librării şi a fost din nou posibil 
să afli dacă o substanţă era nouă sau nu, căutând în compendiul compuşilor cunoscuţi. 
În zilele noastre această activitate este facilitată de motoare de căutare pe calculator, 
dar la acea vreme chimia era în principal o ştiinţă nemţească, prin Chemisches 

Zentralblatt (care totuşi aceasta avea să devină în curând Chemical Abstracts a 
Societăţii Americane de Chimie). Cunoscând formula moleculară a unei substanţe, 
trebuia să cauţi indexurile, din aceste compendii, şi trebuia să cunoşti regulile 
nomenclaturii chimice pentru diferiţi izomeri. Ceea ce astăzi se poate realiza într-un 
minut, necesita la acea vreme mai multe ore sau zile.   
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Studiile doctorale au fost restabilite pentru prima dată după război în toamna 
anului 1953, după ce terminasem cel de-al patrulea an la Politehnică. Studiile 
doctorale se desfăşurau după modelul sovietic, cu examene de admitere o dată pe an 
pentru o subvenţie de trei ani. La intervenţia Profesorului Neniţescu, am avut norocul 
de a mi se permite să absolv ca inginer chimist în 1953, pentru a putea susţine acest 
examen şi a deveni student la doctorat (“aspirant”), fiind absolvit de la pregătirea 
lucrării de licenţă timp de încă un semestru, aşa după cum au făcut ceilalţi colegi de 
grupă, care au absolvit abia în vara anului 1954. Unul dintre aceşti colegi, Cornelia 
(Nelly) avea să devină soţia mea în 1955, dar apoi urma să aibă un salariu mult mai 
mare decât bursa mea modestă. Ceea ce ne-a legat iniţial a fost nevoia ei de a învăţa 
limba engleză, pentru a putea ţine pasul cu literatura de specialitate şi oferta mea de a 
o ajuta, scriindu-i poeziile englezeşti pe care le cunoşteam pe dinafară şi pe care le 
preţuiam. 

Tema doctoratului meu era în domeniul pe care Neniţescu îl abordase înainte 
de război, mai exact reacţii catalizate de clorura de aluminiu anhidră. După trei ani, 
când bursa mea s-a încheiat, am fost numit asistent şi am mai avut nevoie de încă trei 
ani pentru a îmi finaliza şi susţine teza de doctorat pe 2 aprilie 1959. Aceşti ani au fost 
interesanţi, cu zile de lucru lungi (uneori până târziu în noapte). Am clarificat prin 
dovezi experimentale mecanismul a două reacţii catalizate de AlCl3: reacţia alcanilor 
şi cicloalcanilor cu monoxidul de carbon şi reacţia Scholl (condensarea cu 
dehidrogenare a două inele aromatice) care, în prezent, în laboratoarele lui Klaus 
Müllen, cu îmbunătăţiri datorită folosirii cationilor de Cu(II), serveşte la sinteza 
moleculelor aromatice uriaşe. Ceea ce este mai interesant este că descoperisem 
întâmplător că alchenele pot fi acilate la săruri de piriliu, o reacţie care îmi poartă 
numele, cunoscută ca reacţia Balaban-Neniţescu-Praill. Aceasta s-a datorat faptului 
că, studiind reacţia monoxidului de carbon catalizată de AlCl3 cu clorura de terţ-butil, 
am descoperit (pe lângă produşii care susţineau noul mecanism de reacţie propus) 
cristale ale unui produs necunoscut. În ziua de azi, structura ar putea fi identificată 
fără dificultate prin metode fizice, dar atunci mi-a luat mai mult de un an să realizez 
că se forma o sare de piriliu intr-o singură etapă prin combinarea a cinci fragmente 
moleculare. Rezultatele tezei mele de doctorat au fost publicate în perioada 1960-
1961 în 15 articole, trei dintre care au apărut în Journal of Chemical Society 
(London), odată cu un articol al lui Percy F. G. Praill care descoperise independent 
aceeaşi reacţie. Eu şi Percy am devenit prieteni buni în anii care au urmat. Doresc să 
menţionez că majoritatea lucrărilor lui Neniţescu au fost publicare în limba germană, 
în reviste de chimie nemţeşti. Primele trei lucrări ale mele au mers în aceeaşi direcţie, 
dar pe următoarele am propus să le redactez în limba engleză, şi Neniţescu a acceptat 
(el putea să citească în limba engleză, însă nu vorbea limba). Mai mult decât atât, 
pentru prima dată pentru publicaţiile sale, multe dintre acestea nu l-au avut pe el ca 
prim autor. În 1951, Neniţescu a fost invitat de George A. Olah să contribuie cu două 
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capitole la monografia cu mai multe volume pe care acesta intenţiona să o editeze 
pentru Wiley Publishers denumită Reacţii Friedel-Crafts şi reacţii înrudite, iar cele 
două sinteze de literatură extensiv actualizate din teza mea de doctorat (despre reacţia 
Scholl şi acilarea alifatică) au devenit două capitole din monografia lui Olah, care a 
apărut în 1963, avându-ne coautori pe Neniţescu şi pe mine. În 1994, George Olah a 
primit Premiul Nobel pentru Chimie. 

În revista Scientific Genealogies of Physical and Mechanistic Organic 

Chemists (un fel de relaţie “îndrumător-doctor”), care se distribuia pe World Wide 
Web de către Profesorul John Andraos de la Universitatea din York, Toronto, Canada, 
se putea citi următoarea genealogie ştiinţifică (unul dintre arborii lui Liebig): Justus 
Liebig - Heinrich Will - August Kekulé - Theodor Zincke - Hans Fischer - Costin D. 
Neniţescu - Alexandru T. Balaban. 

În decembrie 1955, Nelly şi eu ne-am căsătorit. Soţia mea era la acea vreme 
cercetător ştiinţific la cel mai mare institut de cercetare chimică din Bucureşti. Cu 
ajutorul fratelui lui Nelly (care e un actor român celebru de teatru şi film), am obţinut 
o cameră dintr-un apartament cu două camere, pe care îl împărţeam cu o altă familie. 
Un an mai târziu, am făcut schimb de camere cu persoana care locuia în apartament 
cu părinţii mei. 

Ca asistent în Catedra de Chimie Organică condusă de Neniţescu, am 
continuat să studiez sărurile de piriliu şi am publicat descoperirile ulterioare, realizate 
împreună cu colaboratorii din Catedră şi cu Neniţescu. După cum se va vedea în 
continuare, am studiat şi alte aspecte ale sărurilor de piriliu, mai exact proprietăţile 
fizice ale acestora, într-un alt laborator, publicând rezultatele împreună cu 
colaboratorii. Am citit cu mult interes cărţi de chimie cuantică scrise de Charles 
Coulson şi Michael J. S. Dewar. În jurul anilor 1958-1960, am încercat fără succes să 
urmez şcoala de vară de chimie cuantică a lui Coulson, de la Oxford. În 1959, am 
publicat în limba română un studiu asupra tipurilor de atomi care pot forma inele 
aromatice (mai multe amănunte despre acest subiect în următorul paragraf), şi am 
ajuns la concluzia că inelele aromatice care conţin bor sunt interesant de studiat. Îl 
întrebasem cu ceva timp în urmă pe Neniţescu dacă pot să studiez astfel de compuşi, 
dar el îmi spusese că trebuie să mă concentrez asupra finalizării tezei de doctorat. Cu 
toate acestea, i-am scris o scrisoare despre acest subiect lui M. J. S. Dewar de la 
Colegiul Regina Maria al Universităţii din Londra, şi, din răspunsul său, am aflat că el 
deja studia astfel de compuşi (într-adevăr, ulterior a publicat articole despre derivaţi 
boroxaro şi borazaro).  

Proiectul The systematics of monocycic aromatic compounds menţionat 
anterior era unul ambiţios, în cadrul căruia intenţionam să caut toate combinaţiile 
posibile de atomi capabile să formeze inele aromatice. Pentru simplitate, am 
restricţionat discuţia anterioară la atomii din prima perioadă cum ar fi B, C, N şi O, 
care pot să deţină în orbitalul nehibridizat 0, 1 sau 2 electroni π (conform Principiului 
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lui Pauli, şi notaţi de tipul Z-, Y- şi X-). Apoi, inelul XxYyZz conduce la două ecuaţii 
diofantice care rezultă din Regula lui Hückel şi din dimensiunea inelului. Am aflat 
mai târziu că Alan R. Katritzky din Anglia trimisese spre publicare un manuscris cu 
idei similare, dar fusese refuzat de Journal of Chemical Society (notaţiile sale fuseseră 
aproape aceleaşi, dar cu simbolurile X şi Z inversate (ale mele se doriseră a fi 
mnemotehnice, cu Z amintind de 0). 

Fără să ştiu, ajunsesem la celebra problemă graf-teoretică “a colierului”, 
enumerând toate colierele posibile compuse din m şiraguri de mărgele de trei culori, şi 
Silviu Teleman mă ajuta, dar la sugestia sa i-am scris lui Frank Harary, care ne-a 
oferit un ajutor decisiv. Eforturile mele de a colabora cu graf-teoreticieni români nu 
au avut succes; cu toate acestea Frank mi-a oferit un ajutor însemnat în anii următori. 
Călătorea atât de des încât în curând a ajuns să mă viziteze în Bucureşti, şi am 
publicat împreună nouă lucrări în anii următori. Începusem deja să citesc despre teoria 
grafurilor, dar celebra teză a lui Harary nu apăruse încă. Două probleme graf-teoretice 
au fost abordate de cercetarea lui Neniţescu:  (1) cu Margareta Avram, el a iniţiat un 
program despre abordări sintetice pentru butadienă, şi ca produs secundar au obţinut 
Hidrocarbura Neniţescu (CH)10, un izomer de valenţă cu [10]anulena. Enumerarea 
tuturor izomerilor de acest tip este echivalentă cu enumerarea tuturor multigrafurilor 
cubice cu 10 unghiuri, aşa cum am arătat în 1966, când am publicat o lucrare despre 
acest efect; (2) cu Ileana Necşoiu, Neniţescu a postulat un mecanism pentru oxidarea 
hidrocarburilor cu derivaţi hexavalenţi de crom, ce implică carbocationi, ceea ce mi-a 
dat ideea să inventez grafuri de reacţie. Spre deosebire de grafurile moleculare 
uzuale, în care vârfurile reprezintă atomii, iar muchiile reprezintă legăturile covalente, 
în grafurile de reacţie, vârfurile reprezintă intermediarii de reacţie, iar muchiile 
simbolizează etapele elementare. Graful de reacţie a unui carbocation de etil cu cinci 
substituenţi care înlocuiesc atomii de hidrogen conduce la graful lui Petersen (cavitate 
de 5) dacă cei doi atomi de carbon nu sunt diferiţi din punct de vedere izotopic, şi la 
graful Desargues-Levi atunci când sunt. Am realizat un model din carton pentru acest 
graf în forma unui dodecaedru regulat ale cărui feţe pentagonale erau înlocuite cu 
laturi interne aşa încât nu exista niciun circuit de cinci membri; acest model a stat pe 
biroul lui Neniţescu timp de aproape un an, când în cele din urmă el mi-a spus că ar 
trebui să public această idee. Surprinzător, la scurt timp după ce am publicat această 
lucrare în 1966, Fausto Ramirez şi colaboratorii au publicat graful de reacţie pentru 
rotaţia de turnichet a fosforanilor cu cinci substituenţi diferiţi; acest graf este identic 
cu cel a lui Petersen dacă se ignoră enantiomerismul, şi cu cel a lui Desargues-Levi 
atunci când se iau în calcul şi enantiomerii. Acest subiect a atras atenţia unor chimişti 
renumiţi ca Vlado Prelog, Jack Dunitz şi Kurt Mislow, cel din urmă subliniind 
prioritatea mea.   
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Institutul de Fizică Atomică (IFA), 1956 - 1966 
 

Un alt eveniment norocos a avut loc în 1956, când România a importat de la 
URSS un reactor nuclear şi un ciclotron, iar autorităţile au decis să creeze un Institut 
de Fizică Atomică (IFA) în apropierea Bucureştiului. În vederea instruirii 
personalului, au fost aleşi un număr de 150 de tineri absolvenţi de fizică, chimie şi 
electronică şi timp de un an întreg ni s-au oferit cursuri intensive de fizică nucleară şi 
radiochimie (o facultate de fizică concisă, fără cursuri neştiinţifice). Am acceptat 
oferta şi, spre deosebire de colegii mei care în acest timp erau în concedii de la 
locurile lor de muncă, mi-am continuat activitatea ca asistent şi cea de cercetare în 
Catedra de Chimie Organică, post pe care l-am ocupat timp de mai mulţi ani, în 
paralel cu postul de cercetător ştiinţific la IFA. Apoi, în 1957-1960, am format un 
grup de aproximativ doisprezece proaspeţi radiochimişti în Laboratorul de Compuşi 
Organici Marcaţi Izotopic. Obiectivul nostru era să sintetizăm compuşi marcaţi 14C si 
3H (un laborator conex se ocupa de alţi radioizotopi) pentru studiul mecanismelor de 
reacţie sau pentru aplicaţii biochimice. 

În 1958 s-a născut fiul meu, Teodor-Silviu, şi în acelaşi an, pentru prima oară 
după război, a avut loc un schimb de experienţă cu ţările din vest; cu această ocazie, 
mai mulţi membri ai Societăţii Regale au venit să viziteze Academia Română. Doi 
membri ai delegaţiei erau chimişti: G. R. Clemo şi William A. Waters. Am fost rugat 
să traduc prelegerile lor (şi mai târziu să îi însoţesc într-o vizită la Universitatea din 
Iaşi). Soţia mea era foarte îngrijorată deoarece aceasta presupunea ca eu să stau 
aproape de orator pe podium, să reţin ceea ce se spunea în câteva fraze şi apoi să 
traduc. Cu toate acestea, totul a decurs bine. Ulterior, când Alan Katritzky şi familia 
sa au vizitat Bucureştiul, am fost din nou rugat să traduc prelegerea lui, şi am devenit 
prieteni pe viaţă, fără să ştim că de-a lungul carierelor noastre, drumurile ni se vor 
intersecta de foarte multe ori. Primele colaborări cu Alan au fost publicate în 1962, 
1964, 1967, după ce el m-a ajutat cu spectrele RMN ale noilor mei compuşi. Alan a 
decis să mă includă în Colegiul Editorial al seriei de cărţi Advances in Heterocyclic 

Chemistry, care a ajuns la Volumul nr. 100 în 2010. 
În scopul căutării unei îndrumări pentru proiectarea şi construirea 

laboratoarelor destinate să manipuleze produşi radioactivi, am făcut prima mea 
călătorie în străinătate, timp de două săptămâni, în noiembrie 1958, ca să vizitez 
Institutul de Cercetări Central Nucleare din Dresden-Rossendorf, precum şi 
numeroase institute din Leipzig şi Berlin, din Germania de Est. Mai târziu, în 1961, 
am fost la Moscova timp de două luni, pentru practică în manipularea compuşilor 
organici însemnaţi cu 14C. Întorcându-mă la Laboratorul de la IFA, am abordat totuşi 
şi alte subiecte de chimie organică pură, relevante cercetării fizice: (i) am sintetizat 
2,5-diariloxazoli ca scintilatori pentru detectarea radiaţiilor nucleare (în colaborare cu 
soţia Profesorului Neniţescu, Ecaterina Ciorănescu, am descoperit o nouă metodă de 
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sinteză a oxazolilor); (ii) pentru Laboratorul IFA care era responsabil de 
instrumentaţia de rezonanţă de spin electronic, am sintetizat radicali liberi stabili ca 
2,2-difenil-1-picrilhidrazil şi, pe baza noilor analogi cu doar două grupe nitro, am 
creat ipoteza stabilizării electronice de tip push-pull a radicalilor liberi aminil; am 
aflat însă mai târziu că M. J. S. Dewar publicase deja un studiu cuprinzător asupra 
unor fenomene similare; (iii) am investigat în sfârşit compuşi cu bor şi, după ce am 
sintetizat noi chelaţi tropofenilen pentru care am prezis că vor avea un moment de 
dipol foarte ridicat, am trimis probe la Sutton, în Anglia, pentru măsurarea 
momentului de dipol, verificând experimental predicţia iniţială. 

Cel de-al treilea eveniment norocos care mi-a fost dat a avut loc în 1963, când 
am fost anunţat că am fost desemnat ca membru corespondent al Academiei Române. 
După cum am înţeles mai târziu, propunerea a venit din partea Academicianului Horia 
Hulubei, un fizician renumit care lucrase cu Perrin şi Curies în Paris, şi care era pe 
atunci directorul IFA, dar şi din partea profesorului Neniţescu. Eram la acea vreme cel 
mai tânăr dintre noii numiţi membri corespondenţi (printre aceştia, doi dintre 
profesorii mei de la Politehnica Bucureşti - unul dintre ei fiind Ecaterina Ciorănescu) 
şi doar o singură dată în secolul trecut mai fusese aleasă o persoană tânără ca membru 
corespondent. Această alegere era o onoare considerabilă, şi a adus cu sine mai multe 
responsabilităţi, cum ar fi fost să îl ajut pe profesorul Neniţescu, care era Editorul Şef 
al revistelor de chimie ale Academiei, să le reformeze, ridicând standardele acestora; 
până atunci, Revue Roumaine de Chimie era publicată cu precădere în franceză şi 
germană, dar intenţia era ca ea să devină o revistă cu precădere în limba engleză 
(aşadar eu realizam corectura finală a manuscriselor în privinţa limbii). 

După această numire la Academia Română, în următorii zece ani majoritatea 
călătoriilor mele în străinătate au fost finanţate de Academie. Acum prezenţa mea ca 
asistent la Catedra de Chimie Organică devenise stânjenitoare pentru colaboratorii 
mai în vârstă ai lui Neniţescu, aşa că mi s-a oferit o promovare ca Profesor Asociat la 
Catedra de Chimie Generală. Trebuia să susţin cursuri de chimie generală pentru 
studenţii de la alte specializări, activitate pe care am desfăşurat-o pe parcursul mai 
multor ani, predând studenţilor de la Facultăţile de Electronică şi Mecanică ale 
Politehnicii Bucureşti. 

O altă consecinţă a numirii mele la Academie a fost faptul că mi s-a permis să 
particip la conferinţe internaţionale (1963: Al 19-lea Congres IUPAC de la Londra şi 
cel de-al 7-lea Congres European de Spectroscopie Moleculară de la Budapesta, unde 
am vorbit despre sărurile de piriliu). În 1964, după participarea la Simpozionul asupra 
compuşilor marcaţi izotopic din Italia, am fost unul dintre fondatorii revistei Journal 

of Labelled Compounds (acum numele include de asemenea Radiopharmaceuticals). 
Am putut să accept invitaţii pentru tururi de prelegeri (1964: Germania de Vest şi 
Cehoslovacia; 1965: India). În 1964, trei membri ai Academiei Române au participat 
la Simpozionul asupra Mecanismelor de Reacţie de la Cork, Irlanda: C. D. Neniţescu, 
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soţia sa Ecaterina Ciorănescu şi eu. În 1965, am participat la ambele Simpozioane de 
aromaticitate din vestul şi estul Germaniei, de la Bonn şi, respectiv, Leipzig (cu o 
conferinţă plenară la cel de-al doilea simpozion), cu ocazia aniversării centenare a 
teoriei lui Kekulé. Un an mai târziu, am participat la Simpozionul de aromaticitate de 
la Londra şi la două conferinţe despre radicali liberi în soluţie, la Ann Arbor (prima 
mea călătorie transatlantică) şi la Schloss Elmau, Germania. 

  În 1965, Nicolae Ceauşescu a devenit dictator al României. Soţia lui, Elena, 
primise diploma de inginer chimist şi cea de Doctor la Politehnica Bucureşti fără ca 
măcar să fi frecventat cursurile, şi fusese numită directoarea celui mai mare institut de 
cercetări aplicative din ţară, ICECHIM din Bucureşti. În 1966, un grup de aproximativ 
15 cercetători şi reprezentanţi ai industriei din România a efectuat o vizită oficială în 
Franţa, dintre aceştia făcând parte şi eu, şi Elena Ceauşescu. Vizita a fost condusă de 
o persoană înalt plasată în ierarhia Ministerului Industriei Chimice. Având în vedere 
că publicasem deja în jur de 70 de articole în literatura internaţională de specialitate, 
numele meu era singurul cunoscut de către gazdele noastre de la Centrul Naţional 
Francez de Cercetare Ştiinţifică. Mi s-a spus mai târziu că, pe lângă faptul că eram 
singura persoană din grup care vorbea fluent limba franceză, acest aspect a stârnit 
antipatie din partea Elenei Ceauşescu. 

Sănătatea lui Nelly se deteriorase din cauza atmosferei toxice din laboratorul 
ei, în care erau prezente mercurul şi vanadiul. Şi-a schimbat locul de muncă, devenind 
asistent la Catedra de Inginerie Chimică a Institutului Politehnic Bucureşti. Sănătatea 
ei s-a ameliorat rapid, şi în 1966 s-a născut fiica noastră Irina-Alexandra, care este cu 
opt ani mai mică decât fiul nostru. Apoi în 1967 ni s-a făcut o ofertă neaşteptată: 
Agenţia Internaţională de Energie Atomică din Viena a avut un post vacant la Secţia 
de Chimie a Diviziei de Cercetare şi Laboratoare şi numele meu a fost considerat ca 
unul dintre posibilii candidaţi. Ni s-a spus că pentru a ne putea ocupa de copii, soţiei 
mele i se va acorda un concediu prelungit, şi că părinţii noştri vor putea să ne 
însoţească. Eu urma să nu mai predau, dar o dată la două luni urma să vin la Bucureşti 
pentru câteva zile, unde încă eram responsabil de laboratorul din IFA. Am acceptat şi 
am fost numit angajat civil Internaţional al Naţiunilor Unite (ofiţer de cercetare P5) 
timp de trei ani. Am început aşadar un alt tip de existenţă, cu o mai mare libertate 
financiară şi politică decât cea de care eu şi familia mea beneficiasem în anii de după 
război. 

 

Agenţia Internaţională de Energie Atomică (IAEA), Viena, 1966-1971 
 
Puteam acum să călătoresc cu soţia mea (părinţii noştri au venit pe rând să stea 

cu noi la Viena şi să aibă grijă de copii cât timp noi eram plecaţi) după ce amândoi am 
cumpărat prima noastră maşină şi am obţinut permise de conducere. În 1968, am 
acceptat invitaţii pentru tururi de prelegeri în Elveţia unde l-am cunoscut pe Valgo 
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Prelog, în Italia, în Vestul Germaniei, în Anglia (unde Nelly mă ajuta să ies din 
intersecţii când circulam pe partea “greşită” a drumului), şi în Cehoslovacia (unde am 
susţinut o conferinţă plenară la Conferinţa de Chimie Heterociclică). Cu toate acestea, 
ea nu m-a însoţit în călătoriile cu avionul, din cauza riscului pentru copiii noştri de a 
rămâne orfani (în săptămâna în care am zburat în Israel să vizitez institutele din 
Rehovoth, un alt avion El-Al a explodat). În SUA, am călătorit şi am susţinut 
prelegeri la Institutele Naţionale de la Argonne, Brookhaven şi Oak Ridge. Munca 
mea de la IAEA se concentra în primul rând pe produse radiofarmaceutice şi am fost 
în repetate rânduri la Organizaţia Mondială a Sănătăţii de la Geneva ca reprezentant al 
IAEA pentru monografurile moleculelor marcate izotopic şi radiofarmaceuticelor, 
editate şi publicate la Viena. Negocierile cu firme private ca Amersham privind 
divulgarea liberă a procedurilor viabile economic erau uneori delicate, dar întotdeauna 
politicoase. De asemenea, ca şi consultant pentru Albania şi ţările din America Latină, 
am călătorit la Tirana, Mexico City, Sao Paulo şi Buenos Aires, fiind secretarul 
ştiinţific al mai multor întâlniri la care participau ţări din America Latină.   

În timpul şederii mele la Viena, am participat la seminariile săptămânale de 
chimie de la Universitate şi Universitatea Tehnică. Ca o remarcă secundară, îmi 
amintesc că atunci când Profesorul Gutmann a prezentat oratorul la unul dintre 
seminariile de la cea de-a doua Universitate, anunţând că există o paralelă între 
numele omului de ştiinţă şi domeniul său specific de activitate, a spus: “Eu sunt 
Gutmann de la Chimie Anorganică, iar oratorul este Bestman de la Chimie Organică”. 

Pentru lucrarea sa de doctorat, soţia mea realiza uneori experimente de 
inginerie chimică la Universitatea Tehnică din Viena. Şi eu am desfăşurat o cercetare 
de laborator la laboratorul IAEA din Seibersdorf, din apropiere de Viena, iar pentru 
spectrele RMN am colaborat cu un chimist de la Universitatea din Viena. 

Am colaborat cu Profesorul Werner Schroth şi colaboratorul său Dr. Gerhardt 
W. Fischer de la Universitatea din Halle, am publicat în 1969 prima parte dintr-un 
review asupra sărurilor de piriliu, în volumul 10 al Advances in Heterocyclic 

Chemistry. Din neatenţie, i-am trimis lui Alan Katritzky manuscrisul, indicând la 
adresă Germania de Est în loc de Republica Democrată Germană, ceea ce a creat nişte 
probleme politice prietenilor mei nemţi. 

În timpul liber, am încercat să rezolv probleme graf-teoretice, şi am fost 
intrigat de faptul că se cunoşteau cavităţi trivalente cu circumferinţe de la 3 la 8 şi 12, 
nu şi pentru circumferinţele de 9, 10 şi 11. Ghidându-mă după simetrie şi observând 
cum cavităţile mai mici se puteau obţine din cavităţi mai mari, am descoperit un graf 
trivalent cu 70 de vertexuri şi am presupus că era o cavitate de 10, dar am publicat 
acest rezultat abia peste câţiva ani. Mult mai târziu s-a putut dovedi a fi într-adevăr 
prima cavitate de 10 (alte două au fost descoperite ulterior) de către matematicieni 
care foloseau reţele de computere care calculau perioade lungi de timp; un efort 
computaţional similar a dovedit că un alt presupus graf trivalent cu 112 de vertexuri 
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reprezintă cavitatea unică de 11. Ambele cavităţi sunt cunoscute astăzi drept 
“grafurile Balaban”; cavitatea de 10 a lui Balaban apare pe coperta cărţii Perle din 

Teoria Grafurilor de N. Hartsfield şi G. Ringel. Printr-un efort internaţional care i-a 
inclus pe Coxeter, Frucht, Harries şi Evans, dar şi pe mine, am descoperit mai multe 
grafuri foarte simetrice cu 60 de vertexuri şi circumferinţă de 9, dar înainte să apucăm 
să publicăm ceva despre ele, Norman Biggs a publicat un articol despre prima cavitate 
de 9 cu 58 de vertexuri. Astăzi se ştie că există 18 cavităţi de 9, toate cu simetrie 
joasă. 

Am publicat câteva lucrări împreună cu Frank Harary asupra folosirii 
Teoremei lui Polya pentru enumerări şi asupra folosirii dualiştilor (duali interni) ai 
grafurilor benzenoide ca mijloace simple de a distinge benzenoide fuzionate 
cata/peri/coroană şi pentru codificarea catafusenelor. O altă lucrare în colaborare 
amintea comunităţii chimiştilor că polinomul caracteristic al unui graf nu este unic. 

Mulţi profesori tineri din România publicau cărţi şi această activitate a ajutat la 
creşterea vizibilităţii lor. Când am fost întrebat de ce nu am publicat încă nici o carte, 
am răspuns că nu doresc să public cărţi pe tematici care pot fi deja găsite în alte cărţi. 
Deasemenea, având în vedere că dintre principalele cinci limbi neolatine (franceza, 
spaniola, italiana, portugheza şi româna), limba română e vorbită doar de o populaţie 
restrânsă ca număr, aş fi preferat să public în special în limba engleză. În timpul 
şederii la Viena, am început să editez o carte despre Aplicaţii chimice ale Teoriei 

Grafurilor, prima de acest fel, după ce contactasem mai mulţi specialişti din domeniu, 
dar ea a apărut abia în 1976. Cu toate acestea, trebuie să menţionez că Vlado Prelog a 
semnat prefaţa acestei cărţi pe 18 iulie 1975, iar în luna octombrie a aceluiaşi an s-a 
anunţat că el era unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru Chimie din 1975. 
 În vara anului 1970, Costin D. Neniţescu a murit în somn. Avea 69 de ani. 
Stagiul meu de trei ani de la IAEA era spre final, eu fiind una dintre posibilele 
persoane care şi-ar fi putut asuma una sau ambele sale poziţii ca Şef de Catedră la 
Chimie Organică în Politehnica Bucureşti şi Director al Centrului de Cercetare pentru 
Chimie Organică al Academiei Române (CCO). După cum s-a dovedit şi după cum 
am scris mai târziu în ediţia specială a Revue Roumaine de Chimie dedicată 
centenarului Ecaterinei Ciorănescu (1909-2000), ea a dorit să ocupe fosta poziţie a 
soţului său de la CCO, aşadar am făcut un demers special de a o sprijini la Ministerul 
Educaţiei din România. Acest demers a înfuriat-o pe Doamna Prorector a Politehnicii 
Bucureşti, aşa încât ea a numit-o pe Profesoara Margareta Avram ca Şefă de Catedră 
la Chimie Organică. Prin urmare, m-am întors la Bucureşti ca profesor la această 
catedră, şi mi-am păstrat poziţia anterioară ca Şef al Laboratorului IAEA de Compuşi 
Organici Marcaţi Izotopic.   
 În 1970, unul dintre cei doi fraţi ai lui Nelly, actor celebru care a jucat în filme 
româneşti dar şi pe scenă, a decis să plece din ţară (ilegal, desigur), împreună cu soţia 
şi fiul său. Independent de aceştia, doar o lună mai târziu, singura mea soră a plecat şi 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 2/2011  33 

ea din ţară împreună cu soţul ei. Situaţia politică din România se înrăutăţise de când 
Nicolae Ceauşescu, după întoarcerea din vizita din China şi Coreea de Nord, devenise 
adeptul unui cult frenetic de personalitate. 
 

Întoarcerea în România, 1971-1990 
 

 Cu dezavantajul de a avea rude plecate ilegal din ţară, călătoriile mele în 
străinătate au devenit problematice. Ştiam că dacă aş fi ales să rămân în Vest, şansele 
de a-mi revedea familia ar fi fost foarte mici. Doi colaboratori graf-teoreticieni, 
Dennis Rouvray şi Robert Wilson (fiul Primului Ministru Britanic, Sir Harold 
Wilson), au încercat să obţină de la Nicolae Ceauşescu permisiunea de a părăsi 
România pentru mine şi familia mea, dar demersul lor nu a avut nici un rezultat.  
 Prin anii 70 şi 80, condiţiile de viaţă din România s-au înăsprit. În 1977, un 
cutremur devastator a dus la moartea a aproximativ 6000 de locuitori ai Bucureştiului; 
apartamentul nostru a fost grav avariat, şi timp de două luni a trebuit să locuim cu 
părinţii lui Nelly. Alimentele se găseau greu, iar restricţiile în folosirea gazului natural 
pentru încălzire au cauzat probleme în timpul iernilor aspre din România. La începutul 
anilor 80, timp de mai multe săptămâni, apartamentul nostru nu a fost încălzit deloc, 
aşa încât a trebuit să ne mutăm şi să locuim la fiul nostru, care locuia de asemenea 
într-un apartament, dar deoarece era situat în apropierea reşedinţelor unor personalităţi 
politice cu funcţii înalte, alimentaţia cu gaz natural nu fusese tăiată. Când ne-am întors 
în primăvară la apartamentul nostru, am descoperit că gheaţa spărsese toate instalaţiile 
de încălzire, aşa încât întregul bloc necesita reparaţii majore.  
 Institutele de cercetare ale Academiei Române erau acum solicitate să 
concentreze toate eforturile către cercetarea aplicată, iar cele care refuzau sau nu 
puteau să se conformeze erau închise, cum a fost cazul  Institutului de Matematică, 
ceea ce a determinat un exod de matematicieni români care au părăsit ilegal ţara. În 
1974, realizând că laboratorul din IFA nu mai oferea nicio speranţă de cercetare, am 
decis să îl părăsesc şi să rămân doar cu activitatea didactică. La universităţi, condiţiile 
oferite desfăşurarea cercetării experimentale excludeau posibilitatea deschiderii unor 
noi direcţii, care necesitau substanţe chimice scumpe şi instrumentaţie modernă. 
Puteam să suprimăm primul dezavantaj solicitând studenţilor la licenţă să sintetizeze 
substanţele chimice necesare, această activitate făcând parte din lucrarea lor de 
laborator. De asemenea, încercam să suprimăm cel de-al doilea dezavantaj trimiţând 
noii noştri compuşi prin poştă în străinătate pentru spectrele RMN şi publicând 
rezultatele în colaborare. Cu toate acestea, nimeni nu poate compensa marele 
dezavantaj de a nu avea acces la literatura de specialitate. 
 Deşi nu mai aveam o poziţie oficială la IFA, am continuat să urmăresc mersul 
lucrurilor de acolo. Împreună cu un coleg care încă mai lucra la IFA şi doi doctori în 
medicină care lucrau cu radioizotopi am decis să publicăm împreună o carte intitulată 
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Compuşi marcaţi izotopic şi produse radiofarmaceutice aplicate în medicina 

nucleară, care a fost publicată în limba română de Editura Academiei în 1979. Ni s-a 
spus însă că există restricţii în privinţa numărului de pagini. Atunci am luat legătura 
cu Wiley Publishers şi răspunsul a fost pozitiv, în condiţiile în care Wiley se ocupa 
doar distribuţia cărţii dacă tipărirea se realiza la Bucureşti. A durat şapte ani până 
când s-au terminat toate negocierile şi a apărut versiunea în engleză (acum fără 
restricţii în privinţa numărului de pagini). Ironia a constat în faptul că în acest răstimp 
unul dintre cei patru autori nu s-a mai întors din Germania de Vest şi am dorit cu toţii 
să păstrăm acest aspect sub tăcere, deşi sunt sigur că această „dezertare” se cunoştea, 
dar era în interesul tipografiei române să acţioneze ca şi când nu ar fi ştiut.   
 În 1981, am fost coautor la o altă carte cu doi colegi chimişti. Cu 15 ani în 
urmă îi sugerasem lui Valeriu Drăguţan ca temă de doctorat domeniul înfloritor al 
metatezei alchenelor. El a urmat direcţia şi a obţinut o colecţie răsunătoare de date de 
literatură. Împreună cu Profesorul Mihai Dimonie, care preda chimia polimerilor la 
Institutul Politehnic Bucureşti, am publicat o carte subţire în limba română despre 
Metateza olefinelor şi polimerizarea cu deschidere de ciclu a  cicloolefinelor (Editura 
Academiei, Bucureşti, 1981), prima sinteză de literatură din acest domeniu în forma 
unei cărţi. Versiunea în limba engleză (tot cu Wiley Publishers), cu un număr dublu 
de pagini, a fost publicată în 1985. Trei aspecte despre această carte merită 
menţionate. Primul se referă la faptul că a trebuit să trimitem versiunea în limba 
română mai multor chimişti care lucrau în domeniu (inclusiv lui K. J. Ivin) şi că în 
1984 Ivin a publicat la Academic Press cartea lui intitulată Metateza Olefinelor care 
se inspira dintr-a noastră, dar nu o cita; cu o distribuţie mai bună, cartea lui Ivin şi 
ediţia a doua publicată în 1997 este mult mai citată decât a noastră. Al doilea aspect 
este că Premiul Nobel pentru Chimie din 2005 le-a fost acordat lui Y. Chauvin, R. H. 
Grubbs şi R. R. Schrock pentru aplicarea metodei metatezei la sinteze organice. Al 
treilea aspect este că în jurul anului 1980 Profesorul Mihai Dimonie a primit o 
invitaţie pe care nu a putut-o refuza, aceea de a-şi muta laboratorul la institutul condus 
de Elena Ceauşescu, unde urma să beneficieze de mai multe facilităţi şi mulţi 
colaboratori; desigur că toate publicaţiile sale ulterioare în reviste de specialitate au 
avut numele Elenei Ceauşescu ca prim autor. 
 Cercetarea pe aspecte teoretice cum ar fi fost aplicaţiile graf-teoretice se putea 
desfăşura fără grija lipsei substanţelor sau a spectrometrelor. Am început să colaborez 
cu matematicienii români interesaţi de probleme chimice, în mod remarcabil cu 
Solomon Marcus (asupra grafurilor izoprenoide) şi cu Ioan Tomescu (asupra 
grafurilor benzenoide, în special catafuzene, fibronacene şi coronoide). 
 După 1974, când am părăsit IFA, nu am mai avut colaboratori permanenţi. 
Aveam însă studenţi la doctorat la Politehnică, continuând unele experimente pe 
compuşi organici, dar nu aveam voie să conduc teze pe aspecte teoretice. Cu toate 
acestea, pentru studenţii la doctorat de la alte universităţi, mi se permitea să sugerez 
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tematici teoretice, şi aşa am ajuns să colaborez cu profesorul Zeno Simon de la 
Universitatea din Timişoara, şi cu un absolvent, Ioan Motoc. Din păcate, după câţiva 
ani, Motoc a plecat din ţară (ilegal, desigur) şi a obţinut un post la Universitatea din 
Saint Louis, dar a murit la scurt timp după aceea. 
  În 1975, Profesorul Oskar E. Polansky, cu care aveam relaţii de prietenie din 
perioada când locuisem la Viena (şi care se oferise să mă ajute în cazul în care aş fi 
decis să emigrez) a decis să înfiinţeze o revistă despre aplicaţii chimice ale 
matematicii discrete, şi împreună cu Profesorul Adalbert Kerber (Aachen, Germania), 
André Dreiding (Geneva, Elveţia) şi cu mine, am lansat match, care iniţial se dorea să 
publice comunicări neoficiale. După moartea lui Polansky, această revistă a fost 
editată de Kerber, în prezent fiind editată de Ivan Gutman, cu ajutorul abil al lui Boris 
Furtula, şi se numeşte MATCH Communications in Mathematical and in Computer 

Chemistry, una dintre revistele emblematice din acest domeniu. 
 În 1975 am vizitat Universitatea de la Rostov-pe-Don, unde Genadii N. 
Dorofeenko era conducătorul unui grup numeroşi de chimişti care lucrau în domeniul 
chimiei sărurilor de piriliu. În anul următor am susţinut o conferinţă plenară despre 
sărurile de piriliu la Simpozionul de Chimie Heterociclică de la Kühlungsborn, din 
Germania de Est. La acea conferinţă, împreună cu Werner Schroth şi Genadii 
Dorofeenko, am decis că a doua parte a review-ului asupra sărurilor de piriliu ar putea 
fi o carte. Alan Katritzky a fost de acord, şi către sfârşitul anilor 70 şi începutul anilor 
80, Gerhardt Fischer a venit în repetate rânduri la Bucureşti să mă ajute să desenez 
formulele pentru partea noastră din carte, cu acurateţe şi precizie nemţească. În 
consecinţă Volumul 2 suplimentar al Advances in Heterocyclic Chemistry publicat în 
1982 se numeşte Săruri de piriliu: Sinteze, reacţii şi proprietăţi fizice; dintre cei şapte 
autori, trecuţi în ordine alfabetică, doi provin din România (Tony Dinculescu şi eu), 
doi de la Halle (Schroth şi Fischer) şi trei din Rostov (Dorofeenko, A. V. Koblik şi V. 
V. Mezheritskii).    
 De asemenea, tot în Rostov-pe-Don l-am întâlnit pe Profesorul Vladimir 
Minkin care era interesat de chelaţii noştri cu bor şi s-a oferit să măsoare momentele 
mari de dipol ale acestor compuşi. Împreună cu el şi colaboratorii lui, am publicat în 
1981 un studiu asupra spectrelor RMN la temperaturi scăzute pentru chelaţi analogi 
de arseniu care până în prezent deţin recordul pentru cea mai mare viteză de rearanjări 
degenerate. 
 În colaborare cu colegii din Bulgaria a fost scris la Bucureşti un review asupra 
indicilor topologici - deoarece din toate ţările est-europene se putea călători în 
străinătate mai uşor decât din România - autorii fiind Danail Bonchev şi Ovanes 
Mekenyan de la Universitatea din Burgas, împreună cu Motoc şi cu mine. Acest 
review a apărut în 1983 ca şi capitol într-o carte editată de M. Charton şi I. Motoc.   
 Publicarea de articole în revistele internaţionale devenise din ce în ce mai 
dificil ă şi mai costisitoare, deoarece eram nevoit să suport personal cheltuielile 
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poştale. Următoarea relatare va face întrucâtva lumină asupra situaţiei de la acea 
vreme. Împreună cu Profesorul Zeno Simon de la Timişoara şi cu studenţii săi am 
decis în 1980 să publicăm o carte, Steric Fit in Quantitative Structure Activity 

Relations, Note de curs, în numărul 15 din Chemistry. Springer Publishers ne-a trimis 
prin poştă hârtie albă specială. Am angajat un dactilograf profesionist şi un specialist 
grafician pentru a se ocupa de versiunea originală. Când totul a fost gata, am trimis 
manuscrisul pentru aprobare către autorităţile politice responsabile cu verificarea 
materialelor care se trimiteau în străinătate. După multe săptămâni, manuscrisul ne-a 
fost returnat, având pe fiecare pagină ştampila APROBAT. Evident că am fost nevoiţi 
să refacem totul de la capăt. Cu toate acestea, cu cât publicarea în reviste străine era 
mai dificilă, cu atât eram mai hotărât să continui să public indiferent câte obstacole se 
iveau în cale. Nelly mă sprijinea, ca de altfel şi puţinii mei colaboratori tineri. Pe 
aceştia i-am recomandat pentru colaborări cu Alan Katritzky de la Universitatea din 
Florida, din Gainesville, unde s-au descurcat bine şi munca lor a dat rezultate bune. 
 De multe ori s-a întâmplat să pregătesc slide-uri pentru conferinţe plenare la 
care fusesem invitat, pentru ca ulterior să aflu că nu mi se permite să particip la acele 
evenimente ştiinţifice. În astfel de cazuri, am refuzat să urmez recomandarea de a-mi 
motiva absenţa printr-o problemă de sănătate. Când reuşeam totuşi să dau curs (la mai 
puţin de jumătate dintre invitaţii), trebuia să suport toate cheltuielile de transport (şi 
adesea şi celelalte cheltuieli, exceptând cazul în care erau deduse prin invitaţie). 
Aşadar, când mi s-a permis să călătoresc în SUA, am luat trenul până la Luxemburg şi 
apoi avionul cu autopropulsare al companiei aeriene Loftleidir Icelandic Airline către 
New York, care era mai ieftin, şi care făcea escală la Rejkiavik.  

Acum îmi permit să fac o paralelă arogantă cu una dintre figurile legendare ale 
chimiei secolului 18, Sir Humphry Davy. El a obţinut pentru prima oară metalele 
alcaline prin electroliza sărurilor lor topite, a construit celule voltaice, a inventat 
lămpile de siguranţă pentru iluminatul minier, a studiat tananţii, şi a descoperit borul, 
oxidul azotos (gazul ilariant), fosfina şi hidrogenul telurat; faima sa se datorează 
faptului că Academia Franceză l-a invitat pentru un turneu de conferinţe, deşi Marea 
Britanie şi Franţa erau în război în timpul domniei lui Napoleon. Totuşi, posteritatea 
consideră că cea mai mare descoperire a sa nu este niciuna dintre cele de mai sus, ci 
este reprezentată de Michael Faraday. Am impresia că toate descoperirile şi scrierile 
mele privind teoria grafurilor au fost învinse de participarea întâmplătoare a lui Milan 
Randić la seminarul care s-a ţinut în 1975 la Secţia de Chimie a Universităţii Harvard, 
care i-a deschis perspectiva matematicilor discrete şi a teoriei grafurilor, după cum 
povesteşte în notele sale autobiografice publicate în 2010 (numărul 2 al MATCH 

Commun. Math. Comput. Chem.). Sunt mândru de această "convertire" de care a 
beneficiat întregul domeniu al Chimiei Matematice . Fiind un matematician mai bun 
decât mine, Milan a putut face mai mult pentru Chimia Matematică .  
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O preocupare constantă privind aromaticitatea a condus la invitaţia de a ţine o 
prelegere plenară la Simpozionul Internaţional IUPAC despre aromaticitate care a 
avut loc în 1980 în Dubrovnik. Am fost de asemenea invitat să ţin o conferinţă la al 4-
lea Simpozion Internaţional IUPAC despre chimia noilor compuşi aromatici la 
Ierusalim şi mi-am trimis contribuţia care a apărut în volumul din 1982 al Pure and 
Applied Chemistry, fără ca eu să fiu prezent la acea întâlnire. 

Prima mea publicaţie despre indici topologici s-a referit la aplicarea noţiunii 
de centru al grafului în 1979 în teoria grafurilor. Apoi, împreună cu Ioan Moţoc am 
arătat că indicii centrici permit relaţii cantitative structură-activitate/proprietăţi 
(QSAR şi respectiv QSPR) cu cifrele octanice ale alcanilor. A existat, totuşi, încă un 
indice topologic care a condus la cele mai interesante rezultate. Am adus două 
modificări indicelui de conectivitate moleculară χ al lui Randić care variază atât cu 
ramificarea cât şi cu mărimea grafurilor. Pentru a modela separat aceste două aspecte, 
am înlocuit matricea de adiacenţă cu matricea de distanţe şi am adăugat un factor 
pentru a compensa numărul de muchii din graf. Am numit indicele rezultat 
conectivitatea sumei distanţelor medii, cunoscut astăzi ca indicele Balaban J. Un 
aspect interesant este faptul că, pentru un alcan liniar cu catenă de lungime infinită,            
J ia valoarea π. Deşi variază cu ramificarea similar primului indice topologic W 
introdus de Wiener, J este mult mai distinctiv (mai puţin degenerat) atât faţă de W cât 
şi faţă de χ. O dovadă riguroasă a faptului că indicele J pentru alcani începe să fie 
degenerat începând de la izomerii dodecanului s-a publicat în colaborare cu Louis V. 
Quintas, un matematician de la Pace University, New York. În plus, spre deosebire de 
ceilalţi doi indici de mai sus, J poate fi uşor adaptat pentru a codifica prezenţa 
legăturilor multiple şi a heteroatomilor. Drept consecinţă, am fost invitat să ţin o 
conferinţă plenară despre indicii topologici la Simpozionul Internaţional IUPAC 
despre chimia organică teoretică ţinut în Dubrovnik în 1982. 

Mă voi referi doar la una dintre utilizările indicelui J. Într-o lucrare publicată 
în Nature Biotechnology în 1998, Roger Lahana şi colaboratorii săi au modelat 
peptide imunosupresoare prin screening virtual plecând de la 19 decapeptide 
cunoscute (9 bioactive şi 10 inactive). Trei dintre aminoacizi în poziţiile 1, 4, şi 10 au 
fost comuni tuturor peptidelor bioactive însă, pentru selectarea aminoacizilor în 
celelalte şapte poziţii, autorii au ales şase aminoacizi şi au format o bibliotecă 
combinatorie virtuală de 67 ≈ 280000 decapeptide. Această bibliotecă s-a investigat 
utilizând 13 descriptori moleculari incluzând log P, refractivitatea molară, volumul 
molecular, volumul elipsoidal, momentul de dipol, numărul de atomi de O şi N, 
numărul de grupări hidroxil şi etil, şi patru indici topologici, unul dintre aceştia fiind 
indicele Balaban J. Prin compararea constrângerilor intervalelor de valori bune şi rele 
pentru aceşti 13 descriptori, autorii de mai sus au redus biblioteca cu patru ordine de 
mărime la 26 de decapeptide care s-au analizat prin simulări elaborate. S-au sintetizat 
primele 5 decapeptide şi s-a găsit că una dintre acestea a avut o activitate 
imunosupresoare de aproximativ 100 de ori mai mare decât compusul cap de serie.  
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În 1986 am avut plăcerea de a accepta o invitaţie din partea lui István Hargittai 
de a scrie un eseu despre Simetria în structurile şi reacţiile chimice, care a apărut în 
Computers and Mathematics with Applications precum şi într-un volum editat de 
acesta şi intitulat Symmetry Unifying Human Understanding. În acest capitol am 
discutat despre aspectele de simetrie ale sistemului periodic şi numerele magice ale 
nucleonului, despre poliedre şi unghiurile solide ale acestora, despre izomerii de 
valenţă ai anulenei, despre macromolecule copolimerice binare liniare, despre grafuri 
de reacţie şi despre cuşti trivalente. Într-un eseu ulterior sugerat tot de Hargittai şi 
publicat în 1989, am discutat despre Carbon şi reţelele sale, deşi în acel moment nu 
era uşor de ghicit importanţa viitoare a fulerenelor, nanotuburilor şi grafenelor (în 
1968 am publicat ceea ce ar fi putut fi prima lucrare despre stabilităţile relative ale 
mai multor reţele cristaline ale carbonului, plane şi tridimensionale). 

În ianuarie 1986, am fost invitat să particip la o Conferinţă Internaţională 
despre efectele substituenţilor în chimia radicalilor de la Louvain-la-Neuve, Belgia, 
organizată de H. G. Viehe în cadrul NATO Advanced Series Institute. La depunerea 
cererii pentru a ajunge la această întâlnire, am atacat conducerea NATO şi, în mod 
surprinzător, am fost lăsat să ţin prelegerea în cadrul acelei conferinţe. Numele meu 
(însă nu şi lucrarea pe care am prezentat-o) este inclus în volum sub adresa personală 
astfel încât orice neplăcere nu s-ar fi răsfrâns asupra Politehnicii din Bucureşti dacă          
s-ar fi descoperit faptul că am luat parte la o conferinţă NATO.   

La sfârşitul anilor '70, am sugerat doctorandului Vasile Ciorba ca temă pentru 
teza sa revizuirea tuturor izomerilor de valenţă posibili ai anulenelor cu până la 24 de 
atomi de carbon,. A avut rezultate remarcabile: Mircea Banciu, profesor asociat mai 
tânăr din Politehnică, a sintetizat mai mulţi izomeri de valenţă ai benzoanulenelor.            
Cu ajutorul enumerării mele a multigrafurilor cubice şi cu includerea unei discuţii pe 
baza teoriei grafurilor despre aromaticitate, s-a publicat în 1986 o monografie semnată 
de trei autori de către CRC Press, Boca Raton, Florida, cu titlul Benzo-, hetero-, 
homo-derivaţi de anulene şi izomerii lor de valenţă. Majoritatea izomerilor de valenţă 
mai mici ai anulenei erau cunoscuţi, deşi aceştia erau constrânşi steric şi mult mai 
puţin stabili decât anulenele, însă în carte s-au putut găsi structuri ale multora dintre 
aceştia mai mari care puteau fi stabili şi interesanţi. Acest fapt a atras după sine 
citarea de mai multe ori a acestei cărţi în anii 1990. 

Universitatea din Leipzig, din estul Germaniei a transmis o invitaţie de a 
accepta numirea mea ca şef al catedrei de Chimie Organică Teoretică “Wilhelm 
Ostwald”. Pentru mine şi soţia mea s-ar fi pus la dispoziţie un apartament în casa de 
oaspeţi a universităţii. Cu promisiunea ca soţiei mele să i se fi permis să mi se alăture 
mai târziu, am ajuns în Leipzig în iunie 1989. Atribuţiile mele au implicat cursuri 
pentru studenţii avansaţi şi redactarea în germană, împreună cu Werner Schroth a unui 
capitol despre sărurile de piriliu pentru prestigioasa serie de monografii Houben-
Weyl. Am început cu prelegeri în Leipzig, Berlin, Halle şi Merseburg. Însă, după mai 
puţin de două luni, am fost rechemat în România fără niciun motiv clar. 
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Acum voi include câteva detalii despre familia mea. Soţia mea şi-a susţinut 
teza de doctorat în 1972 şi a lucrat ca asistent în Catedra de Inginerie din cadrul 
Politehnicii Bucureşti. Ea nu a putut fi promovată la gradul de profesor asociat din 
cauza dezertării fratelui său. Ea s-a pensionat în 1988, la vârsta de 59 de ani. Fiul 
nostru a absolvit acolo ca inginer chimist în 1983 şi a lucrat ca cercetător în Centrul 
de Chimie Organică al Academiei Române (unde şi-a luat diploma de doctorat sub 
îndrumarea profesorului Ecaterina Ciorănescu); soţia sa a fost profesor asistent la 
Secţia de Chimie Organică, iar fiica lor Silvia-Carmen s-a născut în 1986. Fiica 
noastră, care s-a măritat la vârsta de 18 ani, cu un coleg student la medicină, şi-a 
terminat studiile medicale în 1989. 

În decembrie 1989 dictatura lui Ceauşescu a avut un sfârşit sângeros. În timpul 
acelor zile şi nopţi ale aşa-numitei revoluţii (foarte probabil orchestrată de eşalonul 
doi de comunişti convinşi care ar fi devenit următorii lideri ai României cu 
binecuvântarea URSS), am urmărit evenimentele la televizor şi împuşcăturile de pe 
străzi care au început în Timişoara şi s-au extins în alte oraşe, incluzând Bucureştiul. 
Studenţii universităţii şi facultatea au păzit zi şi noapte substanţele chimice 
inflamabile şi toxice. În institutele chimice ale Academiei Române, erau gata de a fi 
folosite, în caz de nevoie, măsuri de apărare primitive utilizând clor gazos. Tulburările 
politice au continuat şi în 1990, când adevăratele fapte privind revoluţia au devenit 
treptat mai bine înţelese.  

Înainte de zborul lui Ceauşescu, membri de frunte ai Academiei Române şi ai 
Bisericii Ortodoxe au fost abordaţi de către autorităţile comuniste pentru a-şi declara 
sprijinul pentru regim, şi o astfel de scrisoare de sprijin din partea Patriarhului 
României a apărut într-adevăr în ziare. Refuzând să mă conformez unei astfel de 
cereri de a face o declaraţie de sprijin în scris, înainte de Crăciunul din 1989, m-am 
ascuns împreună cu Nelly, întrucât ne-a ajuns la urechi zvonul că numele meu era pe 
lista neagră a trupelor autorităţii. 

 

Destinaţia SUA. 1990-1995 
 
În cele din urmă, românilor li s-a permis să aibă paşapoarte proprii şi mi s-a 

permis să continuu colaborarea cu prietenii mei germani din Leipzig, de data aceasta 
însoţit de Nelly. 

Din apartamentul nostru de la etajul 6 din Leipzig (fără ascensor) cu vedere 
spre Nikolaiplatz, am putut să vedem în fiecare luni cum poliţia aresta numeroşi 
protestatari politici, eliberându-i probabil la scurt timp. Am lucrat cu Werner Schroth 
pentru capitolul despre săruri de piriliu din Houben-Weyl, care a fost finalizat şi 
publicat în 1992. 

Cu sponsorizare din partea Ministerului Român al Educaţiei, am participat la 
al doilea Congres al Academiei Mondiale a Chimiştilor din domeniul chimiei organice 



  Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 2/2011 40

teoretice (în care am fost membru timp de mai mulţi ani) şi am prezentat, la Toronto, 
o prelegere plenară despre indicii topologici. Apoi am fost invitat să călătoresc din 
Canada în Fairbanks, Alaska, unde s-a organizat o conferinţă intitulată Quo Vadis, 

Grapf Theory? de către Louis W. Quintas, John W. Kennedy (de la Universitatea 
Pace, din New York), şi John Gimbel (de la Universitatea din Alaska). Au fost invitaţi 
să participe la această reuniune doi chimişti, respectiv Milan Randić şi eu. Prelegerea 
mea, intitulată Probleme rezolvate şi nerezolvate în teoria grafurilor chimice (în care 
am vorbit despre centrii grafurilor în legătură cu nomenclatura chimică, secvenţe în 
polimeri şi în copolimeri stereoregulaţi, cuşti, teoria spectrală a grafurilor, grafuri 
factorizabile- k, cu k > 1 şi potrivire perfectă) a apărut într-un număr special din 
Annals of Discrete Mathematics şi a fost retipărit într-un volum. 

În 1991, am primit invitaţie de a colabora timp de trei luni cu profeorul 
Lemont (Monty) B. Kier de la Facultatea de medicină Virginia de la Universitatea 
Virginia Commonwealth, Richmond. Într-o colaborare anterioară cu Milan Randić, 
Monty Kier şi Lowell Hall au generalizat χ, care a fost calculat de către Milan de la 
toate marginile (calea-l). Indicii lui Randić, Kier şi Hall iau în considerare căile mai 
lungi. Apoi Kier şi Hall au modificat indicele χ pentru heteroatomi. Am acceptat 
invitaţia şi am venit împreună cu Nelly, fiind plătit în calitate de consultant al 
companiei Sterling Drug Company. A fost primul zbor transatlantic al lui Nelly. În 
trei luni, colaborarea cu Monty Kier a condus la două studii QSAR implicând indici 
topologici pentru punctele normale de fierbere ale alcanilor halogenaţi, eterilor şi 
peroxizilor publicate în Journal of Chemical Information and Computer Science. La 
sfârşitul celor trei luni eram pregătiţi să ne întoarcem în România, când am primit o 
invitaţie din partea profesorului Douglas J. Klein de a veni pentru încă trei luni la 
Texas A&M University at Galveston (TAMUG); el mă invitase de mai multe ori, în 
trecut, însă niciodată nu am avut posibilitatea de a ajunge acolo. Astfel a început 
angajamentul meu cu TAMUG. 

S-a convenit un acord, începând cu semestrul de primăvară din 1992, prin care 
predam chimie organică studenţilor un semetru în Galveston şi un semetru în 
Bucureşti (în afară de cursurile pe care le predam absolvenţilor în mod obişnuit în 
România). La sfârşitul anilor 1990, odată cu deschiderea treptată faţă de ţările 
occidentale, am început, de asemenea, să predau cursuri în engleză în Politehnica din 
Bucureşti. Prin acest aranjament am putut să particip la unele dintre Întâlnirile 
Societăţii Naţionale Americane de Chimie sau Conferinţele Gordon. În august 1994, 
Devizia de Informatică Chimică a Societăţii Americane de Chimie m-a distins cu 
premiul Herman Skolnik "în semn de recunoaştere a contribuţiilor remarcabile din 
domeniul informaticii chimice". 

Deşi în 1973 am publicat "Confesiuni şi reflecţii ale unui chimist specializat în 
teoria grafurilor" în MATCH Communications in Mathematical and in Computer 

Chemistry, în discursul meu cu ocazia acordării premiului a trebuit să includ, de 
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asemenea, unele date biografice. Acesta a fost publicat în 1975 în Journal of 

Chemical Information and Computer Sciences sub titlul "Grafuri chimice: privire 
retrospectivă şi o privire înainte". 

La invitaţia lui André Rassat, Nelly şi cu mine am efectuat un stagiu de o lună 
în 1996 la Şcoala Normală Superioară din Paris. Apoi, vizitând oeaşul Lyon, m-am 
întâlnit cu James Devillers care edita jurnalul SAR şi QSAR în Cercetarea Mediului, şi 
am discutat despre editarea unei monografii a indicilor topologici, aşa cum voi arăta 
mai jos. Cu Christian Roussel de la Universitatea din Marsilia am avut o lungă 
prietenie şi am publicat încă din 1980, mai multe lucrări în colaborare privind sărurile 
de piriliu. 

În 1997, am editat o carte: De la topologia chimică la geometria 

tridimensională, Plenum Publishing Corporation, New York; autorii capitolelor sale 
şi-au revizuit contribuţiile lor teoretice sau experimentale în concordanţă cu la 
structurile chimice tridimensionale. 

Colaborarările cu facultatea din Galveston includ cercetări privind aspectele 
teoretice ale fulerenelor, nanotuburilor, nanoconurilor, şi ale altor reţele de carbon 
cum ar fi hibrizii diamant-grafit (cu Douglas J. Klein şi ocazional cu studenţii săi 
post-doctoranzi), privind benzenoizii pe care îi numim claromatici, care au doar 
sexteţi Clar şi inele goale (cu D. J. Klein şi T. G. Schmalz) şi privind donorii de oxid 
de azot (cu William A. Seitz şi Melanie Lesko). 

În 1978, am dezvoltat o abordare a teoriei grafurilor pentru enumerarea 
sistematică a tuturor hidrocarburilor cu structură de diamant pe baza dualităţilor, prin 
analogie cu benzenoizii pe care am publicat-o într-o lucrare în colaborare cu Paul von 
Ragud Schleyer care a descoperit sinteza adamantanului. Această enumerare s-a 
dovedit a fi utilă pentru recent descoperitele "hidrocarburi diamant", constând din 
unităţi de adamantan condensate, care apar în petrol, de către chimiştii de la Chevron. 
În colaborare cu profesorul D. J. Klein şi Dr. Robert Carlson de la Chevron, am 
publicat o corelaţie între structura acestor hidrocarburi şi timpii lor de retenţie în 
cromatografia de gaz şi cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Alte studii 
privind reţelele de carbon au fost publicate cu Roald Hoffmann, cu care m-am întâlnit 
pentru prima dată la reuniunile Societăţii Americane de Chimie şi care este un prieten 
vechi. 

Am colaborat, de asemenea, cu mai mulţi dintre doctoranzii mei, din 
Bucureşti, care au venit la Galveston şi acum sunt rezidenţi permanenţi ai SUA. 
Împreună cu Dr. Ovidiu lvanciuc şi cu soţia sa, Teodora lvanciuc, am publicat 
rezultate privind utilizarea operatorilor matematici pentru indici topologici pentru a 
îmbunătăţi metodologia QSAR. În prezent, dr. O. Ivanciuc editează The Internet 

Electronic Journal of Molecular Design. El este persoana cu contribuţia majoră la 
cartea pe care am editat-o în colaborare cu James Devillers: Indici topologici şi 

Descriptori Înrudiţi în QSAR şi QSPR, Gordon şi Breach, Olanda, 1999. Marc 
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Antoniu llieş a fost un alt doctorand al meu, care este în prezent profesor asistent la 
Facultatea de Farmacie, Universitatea Temple, Philadelphia; cu acesta şi dr. W. A. 
Seitz, am explorat utilizarea sărurilor de piriliu pentru obţinerea lipozomilor pe bază 
de piridiniu (lipide cationice) pentru transfer genic. 

În vara lui 1992 am prezentat o prelegere plenară la cel de-al 7-lea Simpozion 
Internaţional despre compuşi aromatici noi, ţinut în Victoria, British Columbia, 
Canada, intitulată Benzenoide cata-condensate: potrivire perfectă, izomerizare, 

automerizare. Împreună cu alţi doi lectori (H. Staab şi J. Frazer Stoddart), a trebuit să 
ajungem la un numitor comun în sesiunea plenară. Am comunicat în prelegerea mea 
discuţiile teoretice recente despre benzenoidele cata-condensate şi datele 
experimentale (obţinute în colaborare cu dr. Mircea Gheorghiu şi soţia sa în 
Bucureşti) arătând faptul că clorura de aluminiu anhidră catalizează o transpoziţie 
degenerată (automerizare) a fenantrenului marcat izotopic cu 13C. Mai înainte 
inventasem termenul automerizare pentru reacţiile în cursul cărora are loc transpoziţia 
legăturilor covalente fără să conducă la o structură diferită, termen pe care l-am 
utilizat pentru naftalină marcată izotopic cu 14C însă verificând rezultatele cu Dan 
Farcaşiu cu iozotopul 13C nu am mai putut să le reproducem şi a trebuit să retragem 
articolul. 

Începând cu 1994, Institutul de Cercetare a Resurselor Naturale din cadrul 
Universităţii Minnesota din Duluth m-a invitat periodic pentru o lună sau două în 
calitate de consultant; am publicat mai multe articole în colaborare cu Subhash C. 
Basak din acest institut, utilizând indici topologici pentru studiile QSAR ale 
compuşilor activi biologic. 

 

Vicepreşedinte al Academiei Române, 1995-1998  
 
În 1995, preşedintele Academiei Române m-a sunat să mă întrebe dacă aş fi de 

acord să candidez pentru înlocuirea unuia dintre cei patru vicepreşedinţi care a murit 
pe neaşteptate. Am fost de acord şi am fost ales pentru o perioadă de trei ani. Aceasta 
a implicat supravegherea institutelor de cercetare ştiinţifică în domeniile fizică, 
chimie, biologie şi medicină din cadrul Academiei şi alte sarcini administrative, 
precum şi introducerea unui sistem concurenţial pentru toate institutele Academiei 
pentru a obţine granturi de cercetare. Împreună cu profesorul Florin T. Tănăsescu de 
la Ministerul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie şi cu Eustratios N. Carabateas de la 
Direcţia de Ştiinţă şi Tehnologie a Greciei, am organizat o întâlnire lărgită NATO 
(ARW) de patru zile despre Managementul Ştiinţei şi Tehnologiei, la Sinaia, România 
în perioada 20-24 mai, 1997. Volumul celei de-a 3-a ediţii publicat de IOS Press în 
1998 (Politica NATO cu privire la Ştiinţă şi Tehnologie seria nr. 24) conţine cele 30 
de prelegeri prezentate de oameni de ştiinţă şi manageri din 18 ţări cu diferite grade de 
dezvoltare, inclusiv prelegerea mea cu titlul: C şi D în universităţi, institute 
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academice şi tehnologice: căsătorie, coabitare sau divorţ? La scurt timp după aceasta 
am participat la altă ARW NATO (în Praga) despre Evaluarea Ştiinţei şi 
Managementul său, în care am vorbit despre Evaluarea ştiinţei în universităţi şi 

institutele de cercetare ale Academiei: Asemănări şi diferenţe. 
 

Universitatea Texas A&M din Galveston, 1998-2011  
 
Deoarece Universitatea Texas din Galveston şi-a reînoit invitaţia de a mă 

întoarce la ei, am decis să mă reîntorc în SUA, iar în 2011 am fost acceptat ca 
profesor titular cu toate titlurile şi drepturile. Prietenii mei americani îmi spun că 
atribuirea titularizării cuiva care are 70 de ani se întâmplă foarte rar. În prezent, 
predau studenţilor cursuri de chimie organică şi chimie generală. În plus, îndrum 
absolvenţi, doctoranzi bursieri şi colegi mai tineri din facultate. Împreună cu prietenii 
şi colaboratorii mei continuu să scriu şi să public. 

Academia de Ştiinţe din Ungaria m-a ales, în 2001, membru onorific şi în 
discursul meu am vorbit despre faţa artistică a chimiei. În 2005, Academia 
Internaţională de Chimie Matematică a fost fondată în Dubrovnik, avându-mă ca mine 
ca preşedinte şi pe Milan Radić ca vicepreşedinte. Am decis să servim numai pentru o 
perioadă de trei ani. În prezent, această Academie are 89 de membri din lumea 
întreagă. 

În 2002, profesorul Haruo Hosoya şi-a serbat aniversarea şi ne-a invitat pe 
Milan Randić şi pe mine să venim în Japonia şi a avut foarte mare grijă de noi. 
Hosoya a inventat termenul indice topologic şi l-a aplicat indicelui său Z; el a arătat, 
de asemenea, că indicele Wiener este jumătate din suma tuturor intrărilor în matricea 
distanţă a unui graf sărăcit în hidrogen molecular. În Europa, un naş este o persoană 
care dă numele unui copil, şi din această cauză am dat discursului meu titlul "Haruo 
Hosoya, naşul indicilor topologici". Publicul japonez a rămas totuşi perplex întrucât ei 
aveau cunoştinţă numai despre rolurile titulare ale lui Marlon Brando şi Al Pacino în 
filmele Naşul şi nu au reuşit să vadă nicio asemănare între aceştia şi Haruo. 

Începând cu anul 2004, am început o colaborarea fructuoasă cu vechiul meu 
prieten Milan Randić privind modul în care electronii π din formulele benzenoidelor 
sau ale altor compuşi complet conjugaţi sunt repartizaţi între inele. Conform 
propunerii lui Milan, o legătură dublă comună pentru două inele contribuie cu un 
electron π în fiecare inel, în timp ce o legătură dublă localizată contribuie cu doi 
electroni. 

Am publicat împreună o serie de articole despre acest subiect şi am descoperit, 
de asemenea, o altă cale de caracterizare a benzenoidelor prin "semnătura lor π-
electronică". Pe linii similare, a început mai recent, o colaborare strânsă cu profesorul 
Ivan Gutman şi colaboratorii săi, analizând paralelismul şi diferenţele dintre repartiţia 
electronilor π a lui Randić şi efectul energiei lui Gutman. 
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Înainte de a încheia cu însemnări mai personale, voi da câteva detalii despre 
publicaţiile ştiinţifice. Am elaborat o nouă recenzie asupra sărurilor de piriliu la care a 
fost co-autor, în 2003 fiul meu, T. S. Balaban în Science of Synthesis; Houben-Weyl 

Methods of Molecular Transformations", editura Georg Thieme, Stuttgart, 
reactualizată. Într-o carte (Nanostructures: Novel Architecture) editată de prietenul 
meu M. V. Diudea de la Universitatea din Cluj, din România, am contribuit în 2005 
cu un capitol despre investigaţiile teoretice ale nanoconurilor cu un singur perete. În 
2009, am scris de asemenea, două capitole de carte despre aromaticitate în cărţile 
editate de Alan Katritzky (Advances in Heterocyclic Chemistry, volumul centenar 99, 
2009) şi de T. M. Krygowski şi M. K. Cyranski (Aromaticity in Heterocyclic 

Compounds). 
Fiind în Consiliul editorial a multor reviste ştiinţifice, sunt conştient de faptul 

că a fi referent pentru manuscrise este o activitate necesară de păstrare a unui nivel 
ridicat al informaţiilor, astfel încât să fiu de ajutor atât pentru autori cât şi pentru 
reviste, alocând o perioadă considerabilă de timp pentru această sarcină. 

În verile ultimilor cinci ani, Nelly şi cu mine am petrecut una până la trei luni 
în Slovenia, unde am o colaborare oficială cu profesorii Marjan Veber şi Matevz 
Pompe de la Universitatea din Ljubljana privind cercetări care implică problemele 
chimice ale mediului. În august 2010, Nelly şi cu mine am vizitat China unde am fost 
invitat să ţin prelegeri în Xiamen şi Tianjin despre aplicaţiile chimice ale teoriei 
grafurilor, şi unde am oferit cartea mea cu acest titlu care a fost tradusă în chineză. 
Împreună cu alţi reprezentanţi ai Chimiei Matematice  (Douglas J. Klein, Milan 
Randić, Ivan Gutman, şi Piene Hansen care au fost invitaţi de asemenea) am realizat 
faptul că acest domeniu al cercetării era popular în Europa de Est, China, şi Iran 
întrucât poate să conducă rapid la rezultate noi interesante, fără nicio altă investiţie în 
afara calculatoarelor. În Beijing, Nelly şi cu mine am fost oaspeţii dr. Chan Laiwa şi 
ai dr. Daniel Chen (cu care am colaborat în legătură cu brevetul de invenţie SUA, pe 
care l-am obţinut împreună cu profesorul W. A, Seitz de la Universitatea Texas A&M 
din Galveston şi dr. Robert Garfield de la Universitatea Texas Medical Branch pentru 
donorii de oxid de azot). 

Câteva detalii despre viaţa în Galveston: iernile sunt foarte blânde, cu zăpadă 
probabil o dată la 20 de ani. Dintre dezastrele naturale, uraganele sunt mai puţin 
periculoase decât cutremurele, tornadele, sau valurile tsunami, întrucât se cunoaşte 
dinainte direcţia lor şi se poate evacua insula. Aceasta s-a întâmplat în 2008 când 
uraganul Ike a provocat inundaţii grave. Timp de două luni a trebuit să evacuăm 
apartamentul nostru, care a fost uşor inundat  şi a avut nevoie de redecorare. Pentru tot 
semestrul de iarnă rămas din 2008, Universitatea Texas A&M a pus la dispoziţie 
spaţii de cazare pentru studenţi în campusul principal la College Station, şi facultatea 
s-a mutat  din Galveston la College Station (la o distanţă de 3 ore cu maşina) unde am 
ţinut toate cursurile noastre petrecând acolo o zi şi două nopţi pe săptămână. 
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Ca o remarcă personală, găsesc că texanii sunt oameni cumsecade şi 
prietenoşi. În mod ironic, singura mea "problemă" de când am venit să trăiesc în SUA 
a fost atunci când am aplicat pentru obţinerea cetăţeniei SUA. Nici paşaportul meu 
românesc şi nici cartea de rezident permanent SUA nu au conţinut iniţiala din mijloc, 
astfel încât l-am întrebat pe ofiţerul de la imigrări dacă pot să o includ în paşaportul 
meu american. După completarea numelui meu mijlociu, Teodor, mi s-a spus că acest 
lucru ar putea genera o întârziere; atunci când am încercat să retrag această cerere mi 
s-a spus că acest lucru nu mai este posibil. Ca o consecinţă, am primit cetăţenia 
americană la patru ani după soţia mea şi numai după angajarea unui avocat care a 
intentat un proces împotriva guvernului american. 

Mă consider norocos că atât fiul meu cât şi fiica mea au urmat cariere în 
cercetare. Fiul meu, Teodor Silviu Balaban, a absolvit Institutul Politehnic din 
Bucureşti şi a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Chimie Organică al Academiei. 
În 1991, el a obţinut o bursă Humboldt şi a plecat în Germania pentru a lucra cu 
profesorul Gtinther Snatzke de la Universitatea Ruhr din Bochum şi profesorul Klaus 
Hafner de la Universitatea Technică din Darmstadt, apoi a lucrat la Institutul Max 
Planck pentru radiochimie în Mülheim pe Ruhr. 

Ulterior, şi-a luat diploma de competenţă cu profesorul Jean-Marie Lehn în 
Strasbourg şi cu sprijinul acestuia a fost numit cercetător ştiinţific principal la 
Institutul pentru Nanotehnologie de la Centrul de cercetare din Karlsruhe. Din 2010, 
este profesor la Universitatea Aix-Marseille III (Paul Cezanne), Secţia de agregate 
organice supramoleculare, din Franţa. Fiica sa a absolvit în 2010 ca avocet în 
Germania. Fiica mea, Irina Alexandra Buhirnschi (master la Facultatea de Medicină 
Carol Davila, Bucureşti) a devenit medic specializat în obstretică-ginecologie. Ea a 
venit în SUA împreună cu soţul ei, Cătălin Sorin Buhimschi, în 1993 în calitate de 
colegi de cercetare la Universitatea Texas Medical Branch din Galveston. Fiul lor, 
Alexandru Dan Buhimschi, s-a născut în 1995 şi este mândru de a fi texan şi Bol 
(însemnând născut pe insula Galveston). 

După ce a lucrat pe rând în Baltimore şi Detroit, Irina şi Cătălin sunt acum 
profesori asociaţi la Facultatea de medicină a Universităţii Yale din New Haven, 
Connecticut şi conduc împreună un laborator care desfăşoară activităţi de cercetare 
translaţională privind complicaţiile sarcinii. Testul lor de sarcină Congo Red Dot Test 
neinvaziv, pentru sarcină cu risc crescut a fost popularizat recent la ştiri. 

Aş putea spune că familia mea este mult mai mare. În diferite perioade din 
cariera mea, atât în România cât şi în SUA, am îndrumat multe persoane la licenţă, 
doctorat, sau la nivel postdoctoral, ca tineri profesori asociaţi, iar pentru câţiva dintre 
ei am fost în toate etapele de mai sus. Mulţi dintre ei mi-au împărtăşit întrebările, 
gândurile şi ambiţiile lor, ca unui părinte. Sper că interacţiunea lor cu mine le-a 
schimbat cariera şi a făcut un pic mai uşor să-şi urmărească visurile . 
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Cunoştinţele acumulate într-o viaţă sunt menite să ajungă în mormânt dacă nu 
sunt transmise generaţiilor următoare prin creşterea copiilor, prin predare, sau prin 
scris. Şi trebuie amintit că predarea îmbogăţeşte studenţii fără să sărăcească 

profesorul. Ca şi prietenul meu Milan Randić, adun aforisme şi alte mostre de 
înţelepciune. Printre favoritele mele se numără "Teama de a greşi este moartea 
progresului", al lui Alfred North Whitehead, şi maxima lui Michael Faraday 
"Lucrează, termină, publică". Îmi place ceea ce Polonius îi spunea fiului său, Laertes: 
"Şi mai presus de toate, recunoaşte-ţi adevărata ta sine!" 
 

 
 

Adaptat din MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 66 (2011) 7-32 
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