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CENTENARCENTENARCENTENARCENTENAR    

PROF. DR. DOCENT IOAN V. NICOLESCU 

 
Împlinirea a 100 de ani de la naşterea Prof. I.V. Nicolescu prilejuieşte ocazia 

de a evoca personalitatea sa şi de a aduce un omagiu de preţuire şi respect pentru 
întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică, dezvoltată cu pricepere şi devotament de-a 
lungul unei perioade de mai bine de o jumătate de secol. Această activitate a fost 
constant pusă în slujba şcolii superioare, a ştiinţei şi industriei chimice româneşti. 

Ne bucură şi ne onorează prezenţa Dumneavoastră.  
Sunt alături de noi cadre didactice din Facultatea de Chimie Industrială, din 

Facultatea de Chimie, din Facultatea de Farmacie, de la ASE, cercetători din institute de 
cercetare – dezvoltare, foşti colaboratori, doctoranzi sau studenţi ai Prof. I.V. Nicolescu. 

Ne bucură prezenţa la această comemorare a unor mai tineri colegi şi studenţi 
care, deşi nu au avut privilegiul să-l cunoască pe Prof. I.V. Nicolescu, vor să afle cum 
a fost trasat – de înaintaşi – drumul pe care îl străbat ei astăzi şi pe care, sunt chemaţi, 
să-l adâncească şi să-l desăvârşească în viitor. 

“Bun Venit” tuturor. 
Cu multă afecţiune şi deosebit respect spun Doamnei Dr. Ala Nicolescu “Sărut 

mâna Doamnă”. Este omul care o viaţă i-a stat profesorului alături. 
Vă invit acum să ni-l amintim pe “Prof. I.V.”, aşa cum era şi cum l-am 

cunoscut unii dintre noi. 
Vă rog să-mi îngăduiţi ca în cuvinte puţine şi sărace să încerc să punctez 

câteva momente şi aspecte din viaţa acestui distins profesor, om de ştiinţă şi 
desăvârşit prieten pentru toţi care l-au cunoscut. 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 3/2011  3 

Prof. I.V. Nicolescu s-a născut la 3 Mai 1911 la Dorohoi. A urmat cursurile 
Liceului Laurian din Botoşani, apoi pe cele ale Facultăţii de Ştiinţe – Secţia Fizico-
Chimice şi ale Institutului de Chimie Industrială din Universitatea Bucureşti. Şi-a luat 
licenţa în Fizico-Chimie în 1933. A avut profesori iluştrii ca G.G. Longinescu, C.I. 
Istrati, Ştefan Minovici, A. Zaharia, N. Dănăilă, Octav Onicescu, I. Mrazec, profesori 
de la care a însuşit rigoarea ştiinţifică şi importanţa muncii experimentale. A înţeles că 
munca didactică şi cea de cercetare constituie un tot unitar, că munca celor care ne-au 
precedat trebuie respectată şi continuată. 

În 1935 îşi susţine doctoratul în Chimie cu o teză privind “Noi materii 
colorante Mono şi Poliazoice” teză elaborată sub îndrumarea Prof. St. Minovici. Din 
comisia de doctorat au făcut parte Prof. A. Zaharia, Prof. St. Minovici şi Conferenţiar 
C.D. Neniţescu.  

După absolvirea facultăţii a lucrat doi ani în calitate de chimist în industria 
zahărului.  

În 1937 a devenit membru al corpului didactic al Facultăţii de Ştiinţe din 
Universitatea Bucureşti funcţionând ca asistent şi apoi şef lucrări la Catedra de 
Chimie Organică condusă de Prof. St. Minovici şi ulterior de Prof. Eugen Angelescu. 

În 1947 s-a introdus în planul de învăţământ al Facultăţii de Chimie – 
desprinsă în 1948 din Facultatea de Ştiinţe – ca facultate independentă – o nouă 
disciplină cea de Chimie Tehnologică.  

În acelaşi an a fost avansat profesor şi a primit sarcina de a preda această 
disciplină de Chimie Aplicată pentru care a organizat şi primul laborator didactic şi de 
cercetare. În cadrul Catedrei de Chimie Organică a Facultăţii de Chimie s-a constituit un 
grup de colaboratori ai Prof. I.V. Nicolescu format din Ala Modestin, Al. Mironescu, 
Raoul Heller, Nuşa Lerescu, Ana Moscovici. În 1953 acestui grup i se asociază şi Alexe 
Popescu. Iniţial activitatea de cercetare a acestui grup condus de Prof. I.V. Nicolescu a 
fost profilată în domeniul proceselor de prelucrare a petrolului şi petrochimiei. 

În această perioadă a existat o intensă colaborare a grupului Prof. I.V. 
Nicolescu cu Institutul de Cercetări Petrolifere (ICEP) al Ministerului Industriei 
Chimice care avea să devină Institutul Petrochim, după mutarea sa la Ploieşti şi 
ulterior INCERP – Ploieşti.  

O echipă de cercetare din acest institut compusă din Alexandru Papia, G. 
Filloti, I. Ţigoiu, E. Cotae, P. Iancu şi americanul Boby Wordhfleng a lucrat sub 
conducerea Prof. I.V. Nicolescu, alături de echipa de cadre didactice în laboratoarele 
de Chimie Tehnologică ale facultăţii. 

Rezultatele acestor cercetări s-au publicat în reviste ca Oil und Köhle, Chimie 
et l’Industrie, Compt. Rend, Bull. Soc. Chim. De Frame şi au privit: 

- aromatizarea termo-selectivă a fracţiilor medii de petrol; 
- separarea izobutenei din gaze de cracare; 
- obţinerea alchilatului izobutir-sulfuric din fracţia butan – butene; 
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- studiul impurităţilor organice din uleiuri minerale; 
- cercetări vâscozimetrice asupra uleiurilor minerale. 

În baza unor cercetări intense şi sistematice începute încă din 1938 Prof. I.V. 
Nicolescu şi colab. au elaborat procedeul SARMIZA pentru obţinerea de benzine 
octanice, proces brevetat în România şi Germania şi care a fost pus în operare, între 
1940 – 1944, într-o instalaţie industrială în Brazilia. Acest proces a fost elogios 
apreciat de A.F. Plate în cartea “Aromatizarea catalitică a hidrocarburilor” (1948), în 
cea a lui P. Band “Traté de Chimi e Industriale” (1948) şi a lui A.N. Sachanen 
“Conversion of Petroleum” (1948). 

Perioada 1940 – 1950 a fost pentru Prof. I.V. Nicolescu extrem de importantă 
şi dinamică, urmărind acumularea de experienţă didactică şi ştiinţifică, consolidarea 
grupului de cercetare pe care îl îndruma, implicarea sa în problemele ridicate de 
industria chimică care începuse să se dezvolte şi să se diversifice. 

A înfiinţat şi condus, în această perioadă, fabrica AVEOFLUID care producea 
uleiuri minerale speciale; a funcţionat în calitate de consilier al Băncii Naţionale şi a 
fost acţionar la teatrul Regina Maria. 

În 1949 a început şi colaborarea sa cu Academia Română an în care, la 
iniţiativa Acad. Prof. G. Spacu a luat fiinţă Secţia de Cercetări Chimice care a devenit 
apoi Institutul de Cercetări Chimice al Academiei.  

Iniţial în Bucureşti a funcţionat: 
- Secţia de Chimie Organică condusă de Prof. C.D. Neniţescu 
- Secţia de Chimie Generală având trei colective 

a) Chimie Anorganică – Prof. G. Spacu 
b) Chimie Coloidală – Prof. Eugen Angelescu 
c) Cataliză – Prof. I.V. Nicolescu. 

Secţia de Cataliză a avut ca primi colaboratori pe Ala Modestin, Alexandru 
Papia, Dr. I. Moldovan, Dr. Landauer, Antoaneta Suceveanu-Spinzi, Maximilian 
Spinzi, Cristiana Fordea, Maria Gruia, Mariana Dardan-Udrea, Violeta Dumitrescu. 
Primele sarcini de cercetare ale acestui colectiv au fost aprobate de Prezidiul 
Academiei în Februarie 1949 şi s-au referit la: 

- Separarea în stare pură a olefinelor din gazele de la cracarea catalitică a 
petrolului sau a unora din ele în vederea utilizării lor practice; 

- Polimerizarea olefinelor de tipul celor izolate din gaze de cracare catalitică în 
vederea obţinerii uleiurilor de uns şi a unor produşi de tipul opanolului. 
Colectivul de cercetare al Academiei a lucrat în laboratoarele facultăţii alături de 

colectivul de cadre didactice, identitatea fiecărui colectiv fiind deseori dificil de stabilit. 
 A fost o colaborare excelentă, o atmosferă de muncă entuziastă, de emulaţie pe 
parcursul a 18 ani, până în 1967 când colectivul de la Academie a fost inclus în 
Centrul de Cercetări de Chimie Fizică conducerea acestui colectiv fiind preluată de 
Dna Dr. Ala Nicolescu. 
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 În 1954 ca urmare a unor reorganizări de personal, în colectivul de la facultate 
rămâne doar Prof. I.V. Nicolescu şi Dna Dr. Ala Modestin. După doar câteva luni, Dna 
Dr. Ala Modestin se transferă în colectivul de la Academie; revine Alexe Popescu, în 
acelaşi an se asociază grupului Mircea Iovu, Olga Şerban, în 1957 Emilian Angelescu 
şi un an mai târziu N. Cioc. 
 Dacă iniţial tematica de cercetare a colectivului condus de Prof. I.V. Nicolescu 
s-a referit la procese de prelucrare şi valorificare a fracţiilor petroliere, cu începere din 
1950 preocupările grupului au fost aproape exclusiv orientate spre efectuarea unor 
cercetări din domeniul catalizei. Studii ample şi complexe s-au efectuat privind prepararea 
unor catalizatori noi sau perfecţionaţi activi şi selectivi în procese de conversie a 
hidrocarburilor. Ele au urmărit stabilirea de corelaţii între proprietăţile fizico-structurale, 
texturale, compoziţia, condiţiile de geneză ale catalizatorilor şi performanţele lor de 
activitate şi selectivitate în scopul elaborării de criterii ştiinţifice de selectare, preparare 
şi exploatare a lor optimă în reactoare industriale. Ele au urmărit să aducă contribuţii 
originale la fundamentarea bazei teoretice a preparării catalizatorilor solizi. 
 La iniţiativa Prof. I.V. Nicolescu, cu începere din 1954, s-a introdus în planul 
de învăţământ al anului IV secţia de specializare de Chimia Organică disciplina de 
“Cataliză în Chimia Organică” predată de Prof. I.V. Nicolescu şi ulterior de Prof. 
Alexe Popescu şi Prof. Emilian Angelescu. În prezent, un curs general de Cataliză 
este predat tuturor studenţilor secţiei de chimie. 

Aceste începuturi nu au fost nici simple şi nici uşoare. Oricum, au fost 
frumoase pentru că, în frunte cu profesorul eram tineri şi entuziaşti. 
 Trebuie subliniat faptul că din 1950 până în ultima zi a vieţii sale, Prof. I.V. 
Nicolescu a rămas statornic domeniului Catalizei de Contact pe care l-a dezvoltat, cu 
înaltă competenţă, atât didactic cât şi ştiinţific. 

Această îndelungată şi neobosită activitate, cu rezultate remarcabile, i-au 
conferit Prof. I.V. Nicolescu recunoaşterea ca întemeietor al Şcolii de Cataliză 
Eterogenă din ţara noastră, calitatea de deschizător de drumuri, de distins profesor, 
creator de şcoală şi ştiinţă. 
 În perioada menţionată au fost realizate cercetări privind catalizatori pentru 
sinteza amoniacului, catalizatori pentru reformarea benzinei, pentru obţinerea 
simultană de benzine aromatice şi ciclohexan prin procedeul COMPLEXFORMING. 
S-a studiat dehidrogenarea catalitică a izopropilbenzenului, sinteza catalitică a clorurii 
de izopropil, polimerizarea izooctenei, catalizatori pentru cracarea catalitică a 
fracţiilor de petrol, valorificarea acizilor graşi obţinuţi prin oxidarea parafinei în 
scopul obţinerii de substanţe peliculogene de sinteză.  
 În 1952 K. Ziegler a descoperit polimerizarea catalitică la joasă presiune a 
etenei. În 1954 colectivul Prof. I.V. Nicolescu era angajat în cercetări privind 
aplicarea catalizatorilor complecşi organo – metalici în procese de alchilare şi de 
polimerizare stereospecifică a acetilenei. 
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 Rezultatele acestor cercetări s-au publicat în J. Am. Chem. Soc., J. Polymer Sci. 
şi au fost citate în cărţi şi lucrări ale unor autori din SUA, Japonia, Marea Britanie, etc. 
Aceste cercetări au prilejuit stabilirea unor colaborări cu Prof. Hikimbottom din Anglia 
şi respectiv cu Prof. J. Turkevich de la Universitatea Princeton SUA. 

Prof. I.V. Nicolescu avea o intuiţie particulară în a sesiza domenii şi teme noi 
de cercetare, cu puternic impact ştiinţific şi tehnologic. Astfel se explică faptul că 
tematica de cercetare abordată de grupul Prof. I.V. Nicolescu a fost mereu nu doar 
actuală dar şi prioritară. 
 În 1963 din Catedra de Chimie Organică de la Facultatea de Chimie s-a 
desprins grupul Prof. I.V. Nicolescu care a constituit Catedra de Chimie Tehnologică 
şi Cataliză, şeful catedrei fiind Prof. I.V. Nicolescu. Un an mai târziu, în 1964 Prof. 
I.V. Nicolescu primeşte şi dreptul de a conduce doctorate în domeniul Chimia 
Hidrocarburilor şi Catalizei. 
 După 1962 colectivul catedrei se măreşte cu A. Szabo, A. Ionescu, I. 
Săndulescu, Cr. Pascu, I. Udrea, E. Papia, Fl. Avramescu, E. Tudorache, V. Bărbulescu. 
 În cadrul noii catedre au fost realizate cercetări ample şi complexe privind: 

- prepararea de alumine cu proprietăţi prestabilite; 
- catalizatori pentru reformarea benzinei şi de reformare a metanului; 
- catalizatori şi proces pentru oxidehidrogenarea butenelor la butadienă; 
- izomerizări şi deshidratări de alcooli pe catalizatori solide acide; 
- hidrogenări selective de acetilenă din gaze de piroliză, de stiren şi metanare de 

monoxid de carbon; 
- cercetări privind proprietăţile electronice ale catalizatorilor oxizi 

semiconductori în corelare cu proprietăţile lor de activitate şi selectivitate 
îndeosebi pentru procese de oxidare; 

- catalizatori pentru desulfurarea metanului şi pentru demercaptanizarea benzinei; 
- catalizatori compuşi de coordinare pentru dimerizări de alchene; 
- sinteze Fisher – Tropsch selective; 
- zeoliţi naturali şi sintetici pentru conversia metanolului în benzine şi a 

hidrocarburilor uşoare în concentrate de aromate. 
Am menţionat doar câteva direcţii de cercetare ale Catedrei de Tehnologie 

Chimică şi Cataliză, iniţiate şi conduse de Prof. I.V. Nicolescu. 
Nu cred că greşesc spunând că viaţa Prof. I.V. Nicolescu s-a consumat în 

facultate şi pentru facultate. Cu multă discreţie instituise un regim de lucru din zori şi 
până târziu, în noapte, acceptat de noi toţi, un regim de competiţie dar şi de 
colaborare. Uşa biroului său era permanent deschisă studenţilor, doctoranzilor, 
colaboratorilor cadre didactice care intrau şi discutau cu profesorul orice problemă, 
fără nici-o rezervă. Toate echipamentele catedrei erau folosite fără restricţii de 
membrii catedrei şi de studenţi. Cercul ştiinţific studenţesc era extrem de activ, 
studenţii din cerc sau cei care-şi elaborau lucrarea de diplomă erau consideraţi “cei 
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mai tineri membrii ai catedrei”; veneau zilnic în laborator după terminarea 
programului didactic şi lucrau alături de cadrele didactice până seara târziu. Tot zilnic 
Prof. I.V. Nicolescu era prezent în laborator, se interesa cum progresează activitatea 
de cercetare a studenţilor, având un sfat, o sugestie, o apreciere şi un cuvânt bun, de 
încurajare pentru fiecare. 
 Simultan cu activitatea de cercetare de o atenţie deosebită din partea Prof. I.V. 
Nicolescu s-a bucurat permanent dezvoltarea şi perfecţionarea procesului didactic, în 
special activitatea de lucrări practice şi de practică tehnologică în combinate şi uzine 
chimice. 
 Nu cred că cineva a uitat excursia de studii, efectuată în fiecare an de studenţii 
anului IV pe un circuit care includea obiective reprezentative ale industriei chimice dar 
– de fiecare dată – şi un obiectiv turistic care îmbogăţea în amintiri viaţa de student. 
 Catedra s-a constituit de-a lungul timpului şi drept centru de pregătire, 
perfecţionare şi specializare în domeniul catalizei a numeroşi cercetători din ţară şi 
străinătate (Jugoslavia, Siria, China, Vietnam, URSS, Bulgaria, Grecia, Germania). 
 Sub conducerea Prof. I.V. Nicolescu s-au susţinut peste 30 de teze de doctorat. 
 

 
 

Îl caracteriza o inteligentă generozitate contrar concepţiei balcanice conform căreia 
“toţi să dispară numai eu să rămân” înţelegea competiţia ca pe o colaborare bazată pe 
criteriul valoric. Spunea că dintr-un grup mai mare sau din mai multe grupuri şansa de 
a apare vârfuri creşte statistic. Dacă te rezumi doar la colectivul propriu eşti condamnat 
să te bazezi doar pe vârfurile cu care ai pornit la drum, care însă se pot eroda în timp, 
dacă nu altfel, măcar fizic. Nu a procedat meschin şi egoist şi nu a tăiat lăstarii care 
răsăreau ci a încurajat şi a susţinut crearea unor noi colective de cercetare – dezvoltare 
în domeniul catalizei la Universităţile Iaşi, Cluj, Petrol şi Gaze – Ploieşti, pe platforma 
Măgurele, la ICECHIM, INCERP, IECB, la combinatele Brazi, Borzeşti şi Craiova. 
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Catedra de Chimie Tehnologică şi Cataliză a organizat cursuri post-
universitare şi două Simpozioane Naţionale de Cataliză. 

Trebuie apreciată nu numai activitatea didactică şi ştiinţifică de excepţie 
dezvoltată de Prof. I.V. Nicolescu dar şi energia şi dăruirea cu care s-a implicat în 
dezvoltarea industriei noastre chimice, activitatea de consultanţă oferită pentru 
construcţia fabricii de catalizatori de la Rafinăria Vega – Ploieşti sau pentru punerea 
în operare şi eficentizarea unor unităţi ale industriei chimice. 

A fost membru fondator şi lider la AGIR, CNIT şi Revista de Chimie încă de 
la prima ei apariţie. A fost membru în Consiliul de Conducere al Ministerului 
Industriei Chimice, al Institutului PETROCHIM – Ploieşti şi al Institutului Central de 
Cercetări Chimice. 

Deşi obosit şi suferind cu doar câteva zile înainte de a părăsi această lume, era 
în laborator discutând şi împărţind sfaturi şi încurajare colaboratorilor săi. 

Prin întreaga sa activitate Prof. V.I. Nicolescu rămâne în amintirea noastră ca 
un mare profesor, un creator de şcoală şi ştiinţă un om bun şi generos. A ştiut să 
formeze şi să consolideze o echipă de cercetare arătând faţă de colaboratori şi studenţi 
înţelegere, îngăduinţă, prietenie dar şi exigenţă. Înzestrat cu o mare putere de muncă, 
a fost un spirit pătrunzător analitic şi sintetic. 

Raţionamentele sale, bazate pe o vastă cultură chimică şi pe un fler practic 
deosebit, erau de o logică perfectă, ţinteau esenţialul, ideea novatoare, corectitudinea 
şi rigoarea ştiinţifică. 

Din vasta sa experienţă a dăruit cu generozitate celor care i-au fost aproape. A 
împărţit în jurul său binele, sfatul bun, vorba caldă, prietenie şi o nesfârşită dragoste 
de viaţă.  

Ne-a modelat tinereţea cu discreţie, eleganţă şi pricepere. Ne-a făcut să 
înţelegem că succesul şi satisfacţiile profesionale necesită muncă perseverenţă, 
stăruinţă şi curaj. 

A trecut prin viaţă demn, înfruntând piedici şi greutăţi fără să se plângă, cu 
tenacitate, optimism, cu un zâmbet şi nobleţe de mare boier moldovean. 

Deşi nu a ocupat un fotoliu în Academia Română pentru că viaţa noastră este 
uneori croită strâmb şi greu de înţeles, am convingerea că Dumnezeu a făcut dreptate 
aşezându-l acolo unde binemerita, între marii oameni ai acestui neam. 

Pentru modul în care a slujit şcoala şi ştiinţa chimică, pentru tot ce a lăsat în 
urma sa, ne plecăm în faţa memoriei Prof. I.V. Nicolescu cu respect şi adâncă 
gratitudine. Amintirea sa rămâne pentru totdeauna în analele ştiinţei, culturii chimice 
şi a spiritualităţii româneşti. 
 

Prof. Dr. Emilian ANGELESCU 
Universitatea Bucureşti 
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Profesor Gheorghe Ivănuş – Aniversare 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Aniversarea Prof. GHEORGHE IV ĂNUŞ la împlinirea a 80 de ani de viaţă 

ne prilejuieşte ocazia de a evoca personalitatea sa şi de a aduce un omagiu de preţuire 
şi respect pentru activitatea sa ştiinţifică şi didactică, dezvoltată cu pricepere şi 
devotament de-a lungul unei perioade de mai bine de o jumătate de secol. Această 
activitate a fost constant pusă în slujba şcolii superioare, a ştiinţei şi industriei chimice 
româneşti. 
 Prof. GHEORGHE IV ĂNUŞ s-a născut la 26 iulie 1931 în comuna Mârghia, 
judeţul Argeş. A urmat cursurile Liceului Teoretic I.C.Bratianu din oraşul Piteşti, 
seria 1950, apoi a absolvit Instititul de Petrol şi Gaze din Bucureşti, seria 1956, cu 
Diploma de Merit.  

După absolvirea facultăţii a lucrat timp de 4 ani, în perioada 1956 – 1960 la 
Rafinăria nr 7 Brazi, în calitate de Şef de Instalaţie Distilare Atmosferică a ţiţeiului şi 
apoi inginer operator în cadrul Instalaţiei de Cracare Termică, instalaţie care la acea 
vreme avea cel mai ridicat grad de complexitate în România.  

În anul 1960 s-a transferat în interesul serviciului de la Rafinăria nr 7 Brazi la 
Institutul de Proiectare IPROCHIM din Bucureşti (devenit pe parcurs după divizare 
Filiala Petrochimică a ICITPR Ploieşti, IITPIC, şi apoi Petrodesign –denumire pe 
care o are şi astăzi) unde a lucrat până în anul 1994, când s-a pensionat, la vârsta de 
62 ani. În această perioadă a lucrat direct în proiectarea tehnologică de bază – Basic 
Engineering – activitate care s-a materializat în elaborarea schemelor tehnologice de 
proces şi în dimensionarea utilajelor tehnologice, plecând de la datele de cercetare 
furnizate de institutele de cercetare din ţară sau obţinute în cadrul unor contracte cu 
licenţiatori din străinătate, sub formă de Know-How. În această perioadă a lucrat 
direct în proiectare îndeplinind următoarele atribuţii: 
A. Şef de proiect tehnolog, timp de 8 ani, între 1960 şi 1968, pentru instalaţii  
chimice şi petrochimice, care au fost proiectate, realizate şi puse în funcţiune: 

• Instalaţia de fenol şi acetonă prin procedeul cumen, cu o capacitate de 
25.000 t/an fenol de la CAROM Oneşti, proiectată pe baza unei 
documentaţii obţinută din Rusia, la nivel de proiect tehnologic. 
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• Instalaţia de polietilenă de mică densitate LDPE de la Petrobrazi, cu o 
capacitate de 32.000 t-an, realizată pe baza licenţei şi ingineriei de bază  
din Anglia  de la firmele  ICI şi Simon Carves 

• Instalaţia de polietilenă de mică densitate LDPE de la Arpechim Piteşti, cu 
o capacitate de 80.000 t-an, realizată pe baza licenţei şi ingineriei de bază a 
firmelor ICI şi Simon Carves din Anglia 

• Instalaţia semi-industrială de dehidrogenare într-o singură treaptă  a 
izopentanului la izopren de la Petrobrazi, pe baza cercetărilor efectuate de 
PETROCHIM Ploieşti. 

B. Şef de proiect complex pentru Combinatul Petrochimic Ploieşti – actualul 
Petrobrazi – timp de 4 ani, între 1968-1972, perioadă în care s-a dezvoltat Combinatul 
Petrochimic Ploieşti cu noi instalaţii tehnologice cum sunt : 

 - dimetiltereftalat  
 - fenol-acetonă   
 - extindere capacitate LDPE  
 - clorură de colină  
 - platforma de piloţi de cercetare – dezvoltare  

C. Inginer şi Şef de Secţie între anii 1973 -1984 pentru Departamentul de 
Petrochimie, cu un efectiv de 150 proiectanţi, care cuprindea dezvoltarea platformelor 
industriale petrochimice de la Brazi, Piteşti, Oneşti, Teleajen, Solventul şi Midia.  
D. Şeful Consiliului Tehnico-Ştiin ţific  al Departamentului Petrochimic din 
IPROCHIM între anii 1985 -1993, perioadă în care a îndrumat, controlat şi avizat 
proiectele elaborate în departamentul menţionat anterior. 

Dupa ieşirea la pensie în anul 1994, a înfiinţat firma de inginerie tehnologică 
Global Partner Comm., pe care o conduce şi astăzi.  

În 1979 devine doctor inginer în petrochimie, la Institutul de Petrol şi Gaze  
din Bucureşti, cu o teză intitulată Cinetica pirolizei amestecului de hidrocarburi,  teză 
elaborată sub îndrumarea Prof.Prof.Dr.Doc. Valeriu Vântu.  

În anul 1980 a primit  Premiul Gh. Spacu al ACADEMIEI pentru lucrări 
ştiinţifice şi brevete din domeniul petrochimiei.  

Din anul 1970 este expert la United Nations Industrial Developement 
Organization (UNIDO)  Viena, în probleme de inginerie petrochimică, perioadă în 
care a publicat mai multe lucrări tehnico-stiinţifice şi a efectuat mai multe misiuni în 
străinătate în calitate de expert UNIDO . 

Din anul 1980 pâna în 1992  a activat ca Profesor Asociat la Institutul 
Politehnic din Bucureşti la  Facultatea de Chimie Industrială – Catedra de Inginerie 
Chimică, ca titular al cursului Proiectarea şi Montajul Instalaţiilor Chimice, curs pe 
care l-a elaborat şi apoi tipărit în 1985 la Editura Politehnicii din Bucureşti. În cadrul 
Catedrei de Polimeri a predat cursul de Materiale Compozite la cursuri de zi, în 
perioada 1988-1992.  
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A fost atestat ca cercetător ştiin ţific grad I de către Zecasin – Institutul de 
Energetică Chimică şi Biochimică – Bucureşti şi de către conducerea Departamentului 
Ingineriei Chimice şi Petrochimice cu nr. 2892/I.C./23.07.1990. Din anul 2000 este 
membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România – Secţia de Inginerie Chimică. 
          Prin întreaga sa activitate domnul Gheorghe Ivănuş impresionează ca 
personalitate ştiinţifică şi didactică, dar şi prin realizările în domeniul  ingineriei 
chimice. A format şi consolidat o echipă de cercetare pe care a coordonat-o cu 
prietenie dar şi cu exigenţă. Înzestrat cu o mare putere de muncă, este un spirit 
deosebit de creator în domeniul proiectării. Este autor a 10 cărţi  şi  cursuri  
universitare:  

1. V. Vântu, R. Mihail, V. Măcris, Gh. Ivănuş, Piroliza hidrocarburilor, Editura 
Tehnică 1980 (347 pag.). 

2. Gh. Ivănuş, Proiectarea tehnologică şi de montaj a instalaţiilor chimice,  
Editura Institutului Politehnic, 1985 (370 pag.). 

3. Velea şi Gh. Ivănuş, Monomeri de sinteză, vol 1 şi vol 2, Editura Tehnică, 
1990, Vol 1- 395 pag şi Vol 2- 400 pag 

4. M. Geană, P.Ionescu, A. Weiss, Gh. Ivănuş, Proprietăţile fizice ale fluidelor, 
Editura Tehnică , 1996 (271 pag)  

5. Gh. Ivănuş, I Todea, Al Pop, S Nicola, Gh Damian, Ingineria stratului fluid, 
Editura Tehnică, 1996, (360 pag)  

6. Gh. Hubcă, H Iovu, M Tomescu, I Roşca, O Novac, G Ivănuş, Materiale 

compozite , Editura Tehnică,1999, (348 pag)  
7. Gh. Suciu şi alţii,  Cap. 11 şi cap. 18 Gh. Ivănuş, Ingineria prelucrării 

hidrocarburilor, Editura Tehnică,1999 (580 pag) 
8. Gh. Ivănuş şi P. Vasilescu, Ingineria schemelor tehnologice, Editura Semne, 

2000, (235pag)  
9. Gh. Ivănuş, Fabricarea polietilenei, Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti curs 

universitar, 2001 (400 pag) 
10. Gh. Ivănuş, Ion Ştefănescu, Ştefan-Traian Mocuţa, Ştefan N. Stirimin  Istoria 

Petrolului în România, Editura AGIR, 2004. 
 

A publicat de asemenea o serie de lucrări în limba engleză prin UNIDO Viena: 
 
1. Studii de caz (1984) pentru fabricarea de : 

- polietilenă  
- polipropilenă  
- butadienă  
- cauciuc SBR                            

2. Tendinţe în dezvoltarea industriei de prelucrare a ţiţeiului şi a 
petrochimiei (1985) 
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3. Riscul industrial (1986)  

4. Catalogul tehnologiilor chimice româneşti disponibile pentru export  
(1988) 

5. Cauciucuri termoplastice (1989) 
6. Cauciucuri compozite (1990) 
7. Cerneluri tipografice (1991)                                                               

  
Prof. Gheorghe Ivănuş a prezentat lucrări în cadrul unor manifestări tehnico -

ştiinţifice organizate de ONUDI – Viena: 

 
1. Stadiul dezvoltării şi tendinţe în petrochimia românească, decembrie 1986, 

Viena  
2. World Conference on Petrochemistry 
3. Criterii pentru determinarea riscului industrial, Simpozion: Hazard Waste 

Management, Industrial Safety and Emergency Planning, 22-26 iunie 
1987, Viena 

4. Reducerea riscului industrial în industria chimică, World Conference on 
Industrial RISK Management and Clean Technologies, 13-17 noiembrie 
1988, Viena 

5. Noi tendinţe în dezvoltarea tehnologiilor petrochimice nepoluante în 
România, Envirotech, 20-22 februarie 1989, Viena 

 
 A publicat deasemnea numeroase articole ştiinţifice în reviste de specialitate. 
 

1. M. Lungu, Gh. Ivănuş, Coroziunea şi eroziunea instalaţiilor de distilare 
atmosferică a ţiţeiului, Revista Petrol şi Gaze, nr.6, vol.2, 1960. 

2. Gh. Ivănuş, Gh. Proca, Intrarea în funcţiune a instalaţiei de polietilenă de 
la C.P. Brazi,  Revista Materiale Plastice, nr.5, vol.2, 1964. 

3. L.Badea, Gh. Ivănuş, Optimizarea fluxului de materiale într-o instalaţie de 
oxid de etilenă prin programare lineară, Revista de chimie, nr. 12, 
vol.20,1969, p.694.  

4. L.Badea, Gh. Ivănuş, Model matematic pentru programarea lineară a 
fluxului de materiale într-o instalaţie de glicoli, Revista de chimie, nr. 21, 
vol.20,1969, p.749. 

5. Gh. Ivănuş, Gr. Pop, Gh. Damian, Piroliza catalitică a hidrocarburilor I, 
Revista de chimie, 28(5), 1977, p.419. 

6. Gr. Pop, Gh. Ivănuş, Gh. Damian, Piroliza catalitică a hidrocarburilor II, 
Termodinamica reacţiilor de piroliză, Revista de chimie 28(7), 1977, 
p.619. 
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7. Gh. Damian, Gh. Ivănuş, Gr. Pop, Piroliza catalitică a hidrocarburilor III, 
Model matematic pentru piroliza catalitică a n-dodecanului, Revista de 
chimie, 28(10), 1977, p.957. 

8. V.Vântu, Gh. Ivănuş, Gr. Pop, Cinetica reacţiilor de piroliză a n-butanului, 
n-heptanului, i-octanului, metilciclohexanului, n-dodecanului şi decalinei 
în stare pură şi în amestec (I) Caracterizarea comportării cinetice a unor 
hidrocarburi pure, Revista de chimie, 29(12), 1978, 1123. 

9. V.Vântu, Gh. Ivănuş, Gr. Pop, Comportarea cinetică în procesele de 
piroliză a amestecurilor binare: n-heptan+ metilciclohexan, i-
octan+metilciclohexan, decalina+n-dodecan (II), Revista de chimie, 30(2), 
1979, p.115. 

10. Gr.Pop, C.Petre, Gh. Ivănuş, Cinetica pirolizei amestecului n-dodecan 
decalină în prezenţa vaporilor de apă, Neftechimia, vol XIX, nr.4, 1979, 
Moscova p.535. 

11. Gh. Ivănuş, Eficienţa instalaţiilor chimice flexibile, Revista de chimie, 
nr.11, vol. 29, 1978. 

12. L. Badea, Gh. Ivănuş, Proiectarea tehnologică pe baza unor date 
aproximative, Revista de chimie, nr.12, vol.30, 1979. 

13. Gr. Pop, G. Muscă, E. Pop, P.Tom, Gh. Ivănuş, Cercetări în domeniul 
sintezei catalitice a olefinelor pe alumino-silicaţi cristalini I, cracarea n-
heptanului în prezenţa vaporilor de apă pe mordeniţi sintetici, schimbaţi 
ionic cu cationi metalici, Revista de chimie, vol.32(4), p.317, 1981. 

14. Gr. Pop, G. Muscă, E. Pop, P.Tom, Gh. Ivănuş, Cercetări în domeniul 
sintezei catalitice a olefinelor pe alumino-silicaţi cristalini (II), Cracarea n-
heptanului în prezenţa vaporilor de apă pe catalizatori mordenitici 
modificaţi, Revista de chimie, nr.5,vol 32(5),p.446, 1981. 

15. Gr. Pop, G. Muscă, E. Pop, P.Tom, Gh. Ivănuş, Cercetări în sinteza 
catalitică a olefinelor pe alumino-silicaţi (III) (Cracarea termică a unor 
amestecuri de hidrocarburi pe catalizatori mordenitici modificaţi cu 
Sb2O3), Revista de chimie, nr.1,vol 33, p.11, 1982. 

16. Gh. Ivănuş, Flexibilitatea de operare a instalaţiillor chimice, Process 
Economics International, Sept.1983, Londra. 

17. Gh. Ivănuş. Gr. Pop, Gh. Damian, Influenţa naturii diluantului în cinetica 
pirolizei n-heptanului I, Revista de Chimie, vol 34(2), p.108,1983. 

18. Gh. Ivănuş. Gr. Pop, Gh. Damian, Influenţa naturii diluantului în cinetica 
pirolizei n-heptanului II, Revista de Chimie, vol 34(3), p.197,1983. 

19. Gh. Ivănuş, Gr. Pop, Metanolul – materie primă pentru fabricarea 
olefinelor, Revista de chimie 31(9), p.849, 1980. 
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Este de asemenea autorul a numeroase brevete de invenţie. 
1. Procedeu şi instalaţie pentru obţinerea concentraţiilor de stiren 

polimerizabil din benzinele de piroliză, Brevet OSIM nr. 60993 din 
1.03.1974 

2. Piroliza catalitică a hidrocarburilor pentru obţinerea olefinelor inferioare, 
Brevet OSIM nr. 88658 din 7.12.1976 

3. Instalaţie pentru piroliza hidrocarburilor, Brevet OSIM nr. 66635 din 
5.04.1977 

4. Procedeu pentru polimerizarea stereo-specifică a izoprenului, Brevet 
OSIM nr. 71113 din 29.05.1979 

5. Tehnologie pentru obţinerea cauciucului etilenă-propilenă, Brevet OSIM 
nr. 77541 din 1979 

6. Procedeu catalitic pentru obţinerea olefinelor şi diolefinelor prin piroliza 
hidrocarburilor, Brevet OSIM nr. 64554 

7. Procedeu pentru obţinerea izopropil benzenului, Brevet OSIM nr. 71356 
8. Procedeu catalitic pentru obţinerea olefinelor inferioare prin piroliza 

catalitcă a hidrocarburilor, Brevet Franţa nr. 7729087 din 19 sept. 2979 
9. Procedeu pentru obţinerea olefinelor inferioare prin piroliza catalitică a 

hidrocarburilor, Brevet SUA nr. 4172816, 25 dec. 1979 
10. Procedeu pentru obţinerea olefinelor inferioare prin piroliza catalitică a 

hidrocarburilor, Brevet R.F. Germania nr.2,754.546, 9.06.1973 
  

Prof. Gheorghe Ivănuş a prezentat lucrări şi la simpozioane din ţară şi din 
străinatate.  

1. Model fizic si matematic pentru simularea reactoarelor în strat fluidizat 

izoterm, Simpozion IITPIC , Octombrie 1988  
2. Model matematic pentru simularea reactoarelor în strat fluidizat 

Simpozion CP Pitesti ,Octombrie ,1989   
3. Progrese în modelarea stratului fluidizat, Simpozion U.P Timişoara 1989 
4. Modelarea stratului fluid neizoterm, Simpozion Serbia, Octombrie 1990  
5. Conversia metanolului la olefine, Poster ACHEMA, Germania 1996   
6. Petrochimia din Romănia : Stadiul actual şi perspective de dezvoltare, 

Conferinta SICHEM , octombrie 2000, UPB –sediul central  
7. Perspective de dezvoltare a petrochimiei, Conferinţa Soc. de Chimie                                                         

2001, UPB . 
8. Petrochimia –domeniu de vârf al chimiei din România, octombrie            

      2003 , ASTR –sediul AGIR . 
 9.   Perspective Petrochimice. Simpozion Iaşi –Octombrie 2006 .                                       
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Manifestări ştiin ţifice în 2012 
 

- 2012 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 
January 9 - 14, 2012  Tucson, AZ (United States) 

- MAPI - International Conference on Multiscale Approaches for Process 
Innovation  
January 25 - 27, 2012  Lyon (France) 

- Ecochem2012 - Ecological Chemistry 2012,The 5th International Conference 
March 2 - 3, 2012  Chisinau (Moldova, Republic Of) 

- Air Pollution 2012 - 20th International Conference on Modelling, Monitoring and 
Management of Air Pollution  
May 16 - 18, 2012  A Coruna (Spain) 

- 3rd Regional Symposium on Electrochemistry: South‐East Europe 

May 13 - 17, 2012  Bucharest (Romania)  
- 11th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry  

May 23 - 25, 2012  Washington DC (USA) 
- Rab GTPases and their Interacting Proteins in Health and Disease  

June 11 - 13, 2012  Cork (Ireland) 
- ECNF 02 - European Conference on Nanofilms - 2nd edition  

June 17 - 21, 2012  Ancona (Italy) 
- SPSSM 4 - 4th International Symposium on Structure-Property Relationships in 

Solid State Materials  
June 24 - 29, 2012  Bordeaux (France) 

- RICT 2012 - Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery  
July 4 - 6, 2012  Poitiers (France) 

- ESCAMPIG 2012 - XXI Europhysics Conference on Atomic and Molecular 
Physics of Ionised Gases  
July 10 - 14, 2012  Viana do Castelo (Portugal) 

- BOSS XIII - 13th Belgian Organic Synthesis Symposium  
July 15 - 20, 2012  Leuven (Belgium) 

- 73rd Harden - Machines on genes II - The Central Dogma at the Interface of 
Biology, Chemistry and Physics  
August 19 - 23, 2012  Cork (Ireland) 

- EuCheMS 2012 - 4th EuCheMS Chemistry Congress  
August 26 - 30, 2012  Prague (Czech Republic) 

- EuroQSAR 2012 - Knowledge Enabling Ligand Design  
August 26 - 30, 2012  Vienna (Austria) 

- EFMC-ISMC 2012 - 22nd International Symposium on Medicinal Chemistry 
September 2 - 6, 2012  Berlin (Germany) 
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- G-protein-coupled-receptors: from Structural Insights to Functional Mechanisms - 
Co-organized by the Biochemical Society and Monash University  
September 12 - 14, 2012  Prato (Italy) 

- Flow Analysis XII - 12th International Conference on Flow Analysis  
September 23 - 28, 2012  Thessaloniki (Greece) 

- ISCSC2012 - International Symposium on Catalysis and Specialty Chemicals 
September 23 - 26, 2012  Tlemcen (Algeria) 

- SPICA 2012 - International Symposium on Preparative and Industrial 
Chromatography and Allied Techniques  
September 30 - October 3 2012  Brussels (Belgium) 

 
 

(http://www.webofconferences.org/) 
(http://spring11.ise-online.org/) 

(http://rse-see3.upb.ro/) 
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ELECTRONEGATIVITATEA – AZI 
  
 Motivaţie 
 
 Periplul acestui material începe în anul 2004 când a fost prezentat într-o 
conferinţă plenară la Zilele Academice Ieşene. Rezultatul acestei prelegerii a fost că 
regretatul Prof. Dr. Mircea Constantinescu a inclus un curs de 3 ore despre 
electronegativitate în cadrul cursului de Structura atomilor şi moleculelor predat 
studenţilor chimişti de la Facultatea de Chimie din Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi. 
Aceasta a durat  pâna la trecerea dânsului în lumea fără de dor. Eu am avut inclus un 
curs de 4 ore despre electronegativitate, în cadrul cursului de Structura atomilor şi 
moleculelor, predat studenţilor chimişti de la secţia de chimie, Facultatea de Chimie-
Biologie-Gografie, Universitatea de Vest din Timişoara, în perioada 1993-2003. 
Pentru a câştiga adepţi şi pentru a determina mai mulţi dascăli universitari de a 
include în cursurile lor de Chimie generală sau de Structura atomilor şi moleculelor 
concepte noi despre electronegativitate, materialul a mai fost prezentat într-o 
conferinţă plenară în 2006 la ROMPHYSCHEM-12 şi la Zilele Academice Timişene 
în 2011. Prin bunăvoinţa redacţiei Buletinului Societăţii de Chimie din România, am 
decis să prezint acest material, în forma scrisă, membrilor societăţii şi cititorilor 
acestui buletin, în speranţa că poate voi reuşi să schimb o mentalitate şi o eroare care 
se perpetuează în cursurile, tratatele şi unele publicaţii ale destul de multor autori din 
România, care fac referire la aceast concept fundammental al chimiei.  
 Este de menţionat faptul că în acest an 2011 se împlinesc 80 de ani de la 
definirea şi utilizarea lui modernă de către cunoscutul laureat al premiului Nobel 
(1954): Linus Carl Pauling şi 50 de ani de la definirea corectă a conceptului de 
electronegativitate de către R. P. Iczkowski şi J. L. Maergrave şi care au generat 
tabelele corecte de electronegativitate ale lui J. Hinze, H. H. Jaffé şi M. A. Whitehead, 
tabele de care n-a auzit aproape nimeni, mai ales la noi în ţară. 
 

 Nevoia unui concept fundamental în chimie 
 
 Deoarece acest material se adresează chimiştilor, indiferent că sunt cu un 
profil ingineresc sau universitar şi de locul unde lucrează sau au lucrat, întrebarea pe 
care o punem la prima vedere ar părea trivială, mai ales că s-au ridicat multe 
discursuri împotriva ei, mai ales politice, până la propunerea de a fi scoasă din 
învăţământ şi industria chimică desfinţată, fiind principala cauză a poluării şi a multor 
necazuri. 
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 Întrebarea este: Ce este CHIMIA? 
 Răspunsul la această întrebare depinde de persoana căreia te adresezi. Dacă 
pui această întrebarea unor specialişti răspunsul primit va depinde de modul cum 
aceştia îşi au definite conceptele fundamentale ale chimiei. 
 Pare straniu, dar făra să greşească mult, un specialist în chimie cuantică ar 
putea să dea următorul răspuns: CHIMIA este o fizică a electronului periferic! În parte 
răspunsul este adevărat, deoarece toate transformările chimice şi proprietăţile chimice, 
pot fi explicate prin comportarea electronilor periferici. Dar, aceasta înseamnă că 
mărimile fundamentale ale chimiei sunt mărimile fundamentale ale fizicii: metrul, 
kilogramul, etc., precum şi derivatele lor. Ori între fizică şi chimie, diferenţa este 
mare. În timp ce fizica studiază în timp şi spaţiu materia existentă ca atare, chimia 
studiază şi substanţa care este nou sintetizată şi care s-ar putea să nu existe în univers. 
Spre deosebire de fizician, chimistul îşi ceează propriul lui obiect de cercetare. 
Aceasta înseamnă că răspunsul la întrebare ar trebui să fie mult mai complex.  
 Aşa că vom apela la un alt răspuns mult mai complex: CHIMIA este ştiinţa 

care studiază compoziţia, structura şi proprietăţile substanţelor, transformările lor 

prin regruparea atomilor constituenţi, precum şi combinaţiile noi ale substanţelor 

rezultate din aceste transformări.  
 Culmea este că în baza acestui răspuns, în urma unui proces de transformare a 
nucleului printr-o reacţie nucleară, obiectul rezultat este tot un material chimic nou, 
care intră în raza de acţiune a chimistului. Fără ca Otto Hahn (chimist) să pună în 
evidenţă existenţa bariului, în produsul de bombardare a uraniului 235 cu neutroni 
lenţi, Lise Meitner şi Fritz Strassmann (fizicieni) n-ar fi putut explica fisiunea 
nucleară. 
 După părerea noastră, această aşa de mulţi hulită şi neînţeleasă ştiinţă – 
chimia, este strâns legată de transformarea primatului hominid în OM. Nu este clar 
când hominizii au descoperit focul şi cât de evoluaţi erau spre neandertal şi sapiens, 
dar aceşti hominizi au descoperit şi întreţinut prima reacţie chimică de oxidare – 
focul. Prin această primă reacţie de oxidare s-au încălzit, au transformat halca crudă 
de carne în grătar şi şi-au modificat modul de a se hrănii. Se pare că această 
modificare în hrănire a dus la evoluţia speciei. Prin foc omul a descoperit cuprul, 
bronzul şi fierul, cu focul au spart pietrele şi au construit piramidele, iar tot prin foc au 
descoperit ceramica lucrată şi cărămida arsă. Evoluţia civilizaţiei umane este strâns 
legată de chimie şi de descoperile chimice. Dar cei mulţi ce hulesc chimia, uită că sunt 
îmbrăcaţi de chimie, că sunt hrăniti de chimie, că locuiesc în chimie, că automobilul 
este în sine un produs al chimiei şi nu merge fără chimie. Noi suntem chimie şi tot ce 
ne înconjoară, viu sau mort, este chimie. Este drept că-i o ştiinţă greu de învăţat şi 
înţeles. Pe lângă primele două sisteme fundamentale de codare: cel fonemic sau 
idiografic prin care ne exprimăm în scris modul de vorbire, cel numeric prin care 
măsurăm şi calculăm, prin care transmitem cantitatea, modul de codare chimic este 
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unul din modurile fundamentale prin care se transmite una din cele mai complexe 
game de informaţii. Indiferent dacă ne place sau nu, noţiunile de chimie trebuie să 
facă parte din cultura noastră generală, a tuturor, chiar dacă suntem lustragii la colţul 
străzii, bucătari sau membri ai unei academii. Să nu uităm că prima lege de conservare 
a masei şi energiei a fost emisă de chimişti şi nu de fiziceni. După chimişti, fizicienii 
au descoperit legile de conservare. 
 Dacă chimia este o ştiintă distinctă de fizică atunci care sunt mărimile 
fundamentale ale ei? Un răspuns bun ar fi: chimia se ocupă de capacitatea sau 

potenţa substanţelor de a se transforma, adică chimia se ocupă cu REACTIVITATEA 

chimică. Aceasta înseamnă că CHIMIA este ştiinţa reactivităţii chimice. Dacă chimia 
este ştiinţa care se ocupă de reactivitatea chimică atunci întrebarea care se pune: Ce 

este REACTIVITATEA CHIMICĂ şi care este mărimea ce o caracterizează? 
 

                        
                     Jan van der Straet         Joseph Wright of Derby 
             Laboratorul alchimistului (1551)   Alchimistul descoperind fosforul (1771) 

 
 Străbunii noştrii, ai chimiştilor de azi, cei care au dus în spinare chimia şi 
descoperirile chimice de la bronz, cupru, piramide, praf de puşcă, hârtie, cerneală, - 
alchimiştii  - au folosit termenul de AFINITATE a substanţelor; ca dovadă, de la ei a 
rămas în limbajul chimic termenul de parafine (par afinum). Ei, altchimiştii au fost 
primii care au folosit un  termen calitativ pentru reactivitate. 
  
 În anul 1812, în încercarea de a explica natura legăturii chimice, J. J. Berzelius 
propune teoria electrochimică a afinităţii chimice (teoria dualistă) şi introduce 
termenul de electronegativitate şi electropozitivitate ca o potenţă (în sensul de 
potenţial sau capaitate) a atomilor de a se încărca negativ sau pozitiv. Noţiuni definite 
calitativ. Culmea este că şi-n ziua de azi mai sunt confraţi de-ai noştrii care mai 
utilizează încă aceste două noţiuni ca o apreciere a reactivităţii, fără să înţeleagă 
sensul adevărat al lor şi scopul în care au fost utilizate. 
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Jöns Jakob Berzelius (1779 - 1848) 

  

 Primele concepte cantitative pentru reactivitatea chimică. 
 

 În perioada 1860-1880, independent unul de altul şi sub diferite forme:                
J. W. Gibbs, H. L. F. von Helmholtz şi J. H. van’t Hoff, definesc cantitativ afinitatea 
chimică: 

AT,P = - (∂G/∂λ)T,P  AT,P = - (∂F/∂λ)T,P  
ca  o variaţie a potenţialelor termodinamice în raport cu gradul de avansare a unei 
reacţii şi definesc potenţialul chimic al unui compus chimic 

µi = (∂G/∂λ)T,P,n ij≠   =  (∂F/∂λ)T,P,n ij≠  

ca o variaţie a potenţialelor termodinamice în raport cu gradul de avansare a unei 
reacţii la o compoziţie constantă. 
 

          
     Josiah Willard Gibbs        Hermann Ludwig Ferdinand  Jacobus Henricus van 't Hoff 
                (1839 –1903)             von Helmholtz (1821 –1894)                   (1852 –1911) 
 

 Consecinţă: Pentru un sistem format din F faze şi L componente, la echilibru 

potenţialele chimice ale aceluiaşi component sunt egale: 
µi(1) = µi(2) = . . . = µi(f) = . . . = µi(F)      i = 1,..., L 

 Concluzie: Din punct de vedere termodinamic REACTIVITATEA CHIMICĂ a 

unui compus trebuie să fie un POTENŢIAL şi are dimensiunile unei energii. 
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 Ideile clasice în teoria ELECTRONEGATIVITĂŢII 
 
 De la Berzelius (1812) până la definirea electronegativităţii  de către Linus 
Pauling (J. Am. Chem. Soc., 1932, 54, 3570), noţiunea nu a evoluat şi a fost înţeleasă 
mai mult ca o calitate şi interpretată în senesul dat de însuşi Berzelius. Probabil că din 
această cauză în unele tratate universitare şi în manualele de liceu s-a dat şi folosit 
termenul de electronegativitate în sensul dat de Berzelius. 

 
Linus Carl Pauling (1901–1994) 

 
 Linus Pauling însă a căutat o măsură a unei calităţi care să exprime potenţa (în 
sensul de posibilitatea, potenţialul sau capacitatea) unui atom de a forma o legătură 
chimică cu un alt atom şi să poată măsura tăria acestei legături. Între ce a vrut Pauling 
să definească şi ce a definit Berzelius este o mare diferenţă. Din acest motiv Pauling 
postulează că această mărime, electronegativitatea, trebuie să aibe următoarele 
proprietăţi: să fie liniară (în sensul de aditivă) şi să fie proporţională cu tăria legăturii, 
adică cu energia ei de disociere. Din date experimentale, Pauling, a constatat că 
energia de disociere a unei legături dintre atomii A şi B notată cu D(A-B) este mai 
mare decât media aritmetică sau media geometrică a energiilor de disociere  a 
moleculelor diatomioce A, D(A-A) respeciv B, D(B-B):  

D(A-B) > 0.5[D(A-A) + D(B-B)]  
D’(A-B) > [D(A-A)•D(B-B)] -1/2 

Din această constatare, Pauling defineşte ENERGIE DE REZONANŢĂ a legăturii 
dintre atomii A şi B, notată cu ∆(A-B) ca fiind diferenţa dintre energia de disociere 
între legătura heteroatomică şi media aritmetică sau geometrică a legăturilor 
homoatomice: 

∆(A-B) = D(A-B) - 0.5[D(A-A)+D(B-B)] > 0 
∆’(A-B) = D(A-B) - [D(A-A)•D(B-B)] -1/2 > 0 
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Se poate remarca faptul că, pentru ca să se poată forma o legătură, energia de 

rezonanţă este întotdeauna o mărime pozitivă şi Pauling considera că aceasta este o 
măsură a stabilităţii unei legături. 

Linus Pauling postulează:  

∆(A-B) = (χA – χB)2   sau   χA – χB = )BA( −−−−∆∆∆∆  

că energia de rezonanţă a unei legături este pătratul diferenţei dintre 
ELECTRONEGATIVITĂŢILE atomilor care formează legătura respectivă. Pauling a 
introdus pentru prima dată o măsură pentru o calitate care ar putea caracteriza 
reactivitatea unui atom implicat în formarea unei legături. Aceste mărimi sunt aditive 
şi sunt proporţionale cu tăria legăturii.   

Prin această definiţie Pauling ajunge la un necaz destul de mare, deoarece 
ajunge la o singură ecuaţie cu două necunoscute. Pentru a rezolva această problemă el 
o priveşte ca o ecuaţie diofantică şi încearcă să o rezolve prin numere întregi. Din 
aceste motive Pauling propune pentru electronegativitatea atomului de Li valoarea 1 şi 
generează prima scală de electronegativităţi. Istoricii apropiaţi lui, care au analizat 
viaţa şi opera marelui chimist Pauling, au emis ipoteza unui orgoliu, cum că el ar fi 
ales valoarea 1 pentru litiu, deoarece simbolul Li ar fi primele două litere a numelui 
său Linus. Deoarece alegerea este arbitrară, putea să aleagă valoarea 1 pentru 
hidrogen. Totul este o ipoteză, Pauling n-a declarat niciodată acest lucru.  

Întrucât diferenţa dintre două electronegativităţi este un radical, este evident că 
această scară Pauling de electronegativităţi nu este formată din numere întregi, dar 
prin postularea electronegativităţii unui singur atom din sistemul periodic se pot 
calcula electronegatiivităţile tuturor atomilor. 

Electronegativitatea PAULING are dimensiunea unei (energii)1/2 
 Pauling a ales această măsură pentru electronegativitate deoarece o relaţie 
directă cu energia de rezonanţă nu duce la mărimi aditive. 

Este adevărat că electronegativitatea Pauling are o dimensiune şi exprimă tăria 
legăturii chimice dintre doi atomi. Totuşi ea are o serie de defecte: ea nu poate descrie 
legăturile chimice dintre atomi aflaţi în diferite stări de hibridizare, în ea sunt neglijate 
complet sarcinile atomice şi poate explica numai legăturile simple covalente, nu poate 
explica legăturile multiple ale aceluiaş atom, nu poate explica formarea legăturilor 
ionice. Aici este marea diferenţă între electronegatiivitatea definită de Pauling şi cea 
definită de Berzelius. Cu toate defectele ei dovedite, până în anul 1960 comunitatea 
ştiinţifică a chimiştilor a acceptat numai definiţia lui L. Pauling. Acest fapt a impus-o 
în toate tratetele universitare şi manualele de liceu (implicit cu erorile de interpretare). 
În final, deşi electronegativitatea Pauling are o dimensiune, ea rămâne o calitate.  

Totuşi, lumea este în continuu progres iar chimia a avut una din cele mai 
dinamice evoluţii în ultimii 80 de ani. Cu tot prestigiul lui L. Pauling şi noi trebuie să 
ne supunem progresului şi să ne modificăm părerile. 
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Contemporan cu L. Pauling, tot un laureat al premiului Nobel pentru chimie 
(1966), R. S. MULLIKEN, în anul 1934 (J. Chim. Phys., 1934, 2, 782) defineşte 
ELECTRONEGATIVITATEA pentru un atom A ca fiind media aritmetică dintre prima 
energie de ionizare (EIA) şi prima afinitate pentru electron (EAA) adică: 

χM(A) = 0.5(EIA + EAA) 
ELECTRONEGATIVITATEA MULLIKEN are dimensiunea unei: ENERGII şi este un 
potenţial. Şi această electronegativitate este liniară şi poate să fie proporţională cu 
tăria unei legături. În plus, faţă de electronegativitatea Pauling, ea se poate calcula din 
mărimi măsurabile direct: energia de ionizare (EI) şi afinitatea pentru electron (EA), 
indiferent că sunt măsurate (verticale sau adiabatic) şi se pot măsura direct prin 
spectroscopie fotoelectronică, fără a implica o postulare. Electronegativitatea 
Mulliken se poate calcula atât pentru atomii individuali cât şi pentru ionii aflaţi în 
diferite stări de oxidare sau în diferite stări de valenţă şi în diferite stări de hibridizare. 
Deşi este definită corect şi îndepărtează toate neajunsurile electronegativităţii Pauling, 
electronegativitatea MULLIKEN nu s-a impus mai ales în literatura de specialitate 
românească. O explicaţie ar fi simplă: deşi spectoscopia fotoelectronică a devenit o 
tehnică uzuală pentru caracterizarea compuşilor chimici, mai ales organici, încă din 
anul 1955, în România, până în prezent nu a existat şi nici nu există nici un aparat 
pentru astfel de spectroscopie. În plus, în nici un curs sau tratat universitar nu este 
amintită şi nimeni nu este învăţat să o utilizeze. 
 

 
Robert Sanderson Mulliken (1896–1986) 

 
Alte scale de ELECTRONEGATIVITATE post Pauling: 

Deşi electronegativitaea MULLIKEN înlătura aproape toate defectele 
electronegativităţi Pauling,  după anul 1945 au fost câteva încercări de a îndepărta 
dificultăţile ei. Astfel:  

• W. Gordy (Phys. Rev.,1946, 69, 604) consideră electronegativitatea ca fiind 
potenţialul electrostatic al sarcinii nucleare ecranate Z* la distanţa razei covalente 
şi se calculează cu relaţia: 

χG(A) = 0.62(Z(A)*/r) + 0.5 
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Electronegativitatea Gordy are dimensiunea unei energii raportată la un electron. 
Valorile 0.62 şi 0.5 au fost alese în aşa fel ca să coreleze liniar cu electronegativitatea 
Pauling. 

• R. T. Sanderson (J. Chem. Educ., 1952, 29, 539; 1954, 31, 2, 238) defineşte 
elctronegativitatea ca o măsură a raportului de stabilitate (SR): 

χS(A) = (0,21(SR) + 0.77)2 
Electronegativitatea Sanderson este adimensională iar coeficienţii au fost aleşi în aşa 
fel ca să coreleze liniar cu electronegativitatea Pauling. Este de remarcat faptul că 
Electronegativitatea Sanderson implică mărimi ridicate la pătrat. O scară de 
electronegativităţi nu prea des utilizată, deoarece este o măsură adimensională. 

• A. L. Allred şi E. G. Rochow (J. Inorg. Nucl. Chem., 1958, 5, 264) definesc 
electronegativitatea ca fiind forţa cu care nucleul ecranat de sarcină efectivă Z(A)* 
atrage un electron aflat la distanţa razei covalente r(A): 

χAR(A) = 0.36Z(A)*/r(A) 2 + 0.74 
Electronegativitatea Allred şi Rochow are dimensiunea unei: FORŢE. Valoarea 
sarcinii nucleare efective Z(A)* se calculează cu regulile lui Slater. Coeficienţi au fost 
aleşi în aşa fel ca să coreleze liniar cu electronegativitatea Pauling. 
Electronegativitatea Allred şi Rochow este la fel de frecvent utilizată ca şi 
electronegativitatea Pauling. 
Ideile lui Allred şi Rochow au fost perfecţionate de Huheey (J. E. Huheey, J. 

Inorg. Nucl. Chem., 1965, 27, 264; J. E. Huheey, “Inorgamic Chemistry: Principles of 
Structure and Reactivity”, 2nd Ed. Harper & Row, 1978) 
Electronegativitatea Allred –Rochow  redefinită de Huheey este dată de relaţia: 

χARH(A) = 0.36(Z(A)* - 3δA) /r(A) 2 + 0.74 
Electronegativitatea Allred – Rochow – Huheey are tot dimensiunea unei FORŢE. 
Corecţia δA este o corecţie tabelată calculată în aşa fel încât energiile de disociere a 
legăturilor să fie cât mai approape de datele experimentale şi să poată explica 
formarea legăturilor în combinaţiile complexe. 

• În anul 1951, fără să demonstreze, R. T. Sanderson, (Science, 1951, 114, 670) 
enunţă principiul egalizării electronegativităţilor la formarea unei legături sau 
PRINCIPIUL lui Sanderson.    

 

Ideile moderne în teoria ELECTRONEGATIVIT ĂŢII 
 
În anul 1961 R. P. Iczkowski şi J. L. Maergrave (J. Am. Chem. Soc., 1961, 

83, 3547), definesc ELECTRONEGATIVITATEA ca fiind valoarea negativă a 
variaţiei energiei totale în raport cu sarcina într-o stare de valenţă şi hibridizare 
dată, adică: 

χIM (A) = - (∂EA/∂q)V 
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Este pentru prima dată când într-o definiţie se vorbeşte clar depre o starea de valenţă, 
despre o hibridizare şi despre faptul că la formarea unei legături, indiferent că este 
ionică sau covalentă, are loc un schimb de sarcini.  

Din date experimentale s-a constatat că: 
EA(q) = aq + bq2 + cq3 + dq4 + … 

energia unui atom este o funcţie monotonă de sarcină, unde a, b, c, d, … sunt 
constante atomice. Această relaţie polinomială nu a fost demonstrată niciodată. Ea 
este acceptată ca un postulat. Mulţi autori o consideră ca un fel de teoremă a lui 
Fermat în fizică şi chimie.  

Dacă se consideră relaţia generală de dependenţă polinomială a energiei 
funcţie de sarcină ca fiind un polinom de gradul doi, adică o parabolă: EA(q) = aq + 
bq2, atunci aplicând definiţia Iczkowski şi Maergrave pentru electronegativitatea unui 
atom neutru în starea de valenţă şi hibridizare dată (V) se obţine relaţia: 

χIM(AV,q = 0) = -a - 2bqq = 0 = -a 
Pe de altă parte energia de ionizare a unui atom în starea de valenţă şi hibridizare (V) 
este diferenţa dintre energia atomului neutru cu sarcină zero şi a atomului în aceeaşi 
starea de valenţă şi hibridizare (V) încărcat cu o sarcină pozitivă, adică: 

EIA = E(A(V,q = 0)) - E(A(V,q = +1)) = 0 - a – b 
În mod similar se poate calcula afinitatea pentru electron a atomului A în starea de 
valenţă şi hibridizare (V) ca diferenţa între energia atomului A încărcat cu o sarcină 
negativă şi a atomului neutru, adică 

AEA = E(A(V,q= -1)) - E(A(V,q = 0)) = - a + b – 0 
Adunând energia de ionizare şi afinitatea pentru electron se obţine: 

EIA + AEA = -2a 
Prin comparare cu definiţia electronegativităţii Iczkowski şi Maergrave se obţine sirul 
de relaţii echivalente: 

0.5(EIA + AEA) = -a = χIM(AV,q = 0) 
Concluzie: 

χIM(AV,q = 0) = χM(Aq = 0) 
Electronegativitatea Iczkowski-Maergrave pentru atomul neutru este identică cu 
Electronegativitatea Mulliken şi are dimensiunea unei ENERGII potenţiale. 
 
Consecinţe ale electronegativităţii definite de Iczkowski-Maergrave 
• Imediat după apariţia lucrării lui Iczkowski şi Maergrave, J. Hinze, H. H. Jaffé şi  

M. A. Whitehead pe baza dependeţei parabolice de sarcină a energiei totale, într-
o serie de patru lucrări: J. Am. Chem. Soc.,1962, 84, 540; 1963, 85, 540; J. Chem. 
Phys. 1963, 57, 1501; Can. J. Chem. 1963, 41, 1315; generează tabelele lor de 
electronegativitate.  

În plus J. Hinze, H. H. Jaffé şi M. A. Whitehead extind definiţia de electronegativitate 
χIM şi introduc termenul de electronegativitatea orbitală: 

χA,j  = - (∂EA/∂nj) 
ca fiind variaţia energiei unui orbital atomic j în raport cu gradul de ocupare nj.  
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Hinze-Jaffé-Whitehead remarcă faptul că: 
- Electronegativitatea atomică este mai corect calculată dacă se referă la orbitalele 

atomice înainte de legare. În acest caz orbitalul este semiocupat, nj = 1. 
- Electronegativitatea poate fi calculată şi pentru nj = 0 – orbitalul gol şi nj = 2 cu 

doi electroni pereche. 
Consecinţe ale ELECTRONEGATIVIT ĂŢII χHJW: 
1. Tabelele de electronegativităţi χHJW pentru atomii aflaţi în diferite stări de 

hibridizare şi stări de oxidare. 
2. Transferul de sarcină de la atomul A la B necesită o variaţie de energie 

(∂EA/∂nA)dnA respectiv (∂EB/∂nB)dnB cu o variaţie de sarcină la formarea 
legăturii A-B. La echilibru nu vor mai avea loc modificări în energie şi variaţii de 
sarcină. În această situaţie are loc egalitatea dnA = dnB,  şi atunci:  

(∂EA/∂nA) = (∂EB/∂nB) ���� χA = χB 
      electronegativităţile se egalizează la formarea unei legături. Această consecinţă 

demonstrează  PRINCIPIUL lui Sanderson enunţat în 1951. 
3. Dacă se consideră dependenţa monotonă (parabolică) de sarcină a nivelelor 

energetice şi a principiului egalizării electronegativităţii, atunci se obţine 
egalitatea:  

bA + 2cAnA,j  = bB + 2cBnB,j 
      din care se poate calcula electronegativitatea de grup pentru funcţiunile organice. 
4. J. E. Huheey (J. Phys. Chem., 1965, 69, 3284; 1966, 70, 2086) pentru o legătură 

multiplă ABn (întâlnită mai ales în combinaţiile complexe) propune pentru o 
funcţie definită prin şirul de egalităţi:  

χG = χA(qA) = aA + 2bAqA = … = χBn(qBn) 
      care duc la un set de n ecuaţii liniare cu n + 1 necunoscute cu panta bG. 

Electronegativitatea de grup este: χG = aG + bGqG şi se numeşte 
Electronegativitate intrinsecă Huheey. 

 
Teoria funcţionalei densitate (DFT) şi electronegativitatea 
 
În anul 1964 P. Hohenberg, W. Kohn, (P. Hohenberg, W. Kohn, 

Inhomogeneous Electron Gas, Phys. Rev.,1964, 136, B864-B871), pentru descrierea 
stărilor energetice ale unui gaz electronic aflat într-un câmp de potenţial v, ca fiind 
dependentă de densitatea de sarcină 

δ{E[ ρρρρ,v] – µ(N[ρρρρ] – N)} = 0 
ecuaţia Hohenberg – Kohn şi astfel se naşte teoria funcţionalei densitate (DFT). În 
ecuaţia Hohenberg – Kohn: µ este multiplicatorul lui Lagrange şi se propune o 
interpretare ca fiind potenţial chimic electronic; N este numărul total de electroni ai 

sistemului; N[ρρρρ] = ∫ρρρρdτ este o funcţională dependentă de densitatea electronică şi 

energia E[ρρρρ,v] este o funcţională de sarcină. 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XVIII, 3/2011  27 

În anul 1978 R. G. Parr (R. G. Parr, R. A. Donnelly, M. Levy, W. E. Palke, J. Chem. 

Phys., 1978, 68, 3801; R. G. Parr, R. A. Donnelly, M. Levy, W. E. Palke, 
Electronegativity: The Density Functional viewpoint, J. Chem. Phys., 1978, 68, 3801) 
demonstrează că: multiplicatorul lui Lagrange din ecuaţia  Hohenberg – Kohn  µ = 

(∂E[ρρρρ]/∂N) are valori cuprinse între afinitatea pentru elctron şi energia de ionizare  
EA < -µ < IE şi anume: 

µ = -EA pentru ionul negativ cu o sarcină -1 
µ = -0.5(IE + AE) pentru sistemul neutru 
µ = -IE pentru ionul pozitiv cu o sarcină +1 

Concluzia: 

µ = -0.5(IE + AE) = -χM = -χIM  = -χHJW 
ELECTRONEGATIVITATEA are semnificaţia unui potenţial chimic electronic cu 
semn schimbat. 
 

 
Robert G, Parr (1921) 

 
Consecinţă: 
1. Pentru prima dată o mărime structurală primeşte o semnificaţie 

termodinamică. Se face legătura între chimia cuantica şi termodinamica chimică 
2. Pe baze termodinamice se poate demonstra principiul egalizării 

electronegativităţii a lui Sanderson: 

µ A = µ B ���� χ A = χ B 
3. R. G. Parr şi Pearson (J. Am. Chem. Soc.,1983, 105, 7512-7516) introduc 

termenul de DURITATE ABSOLUTĂ, definită prin: 

η = (∂µ /∂N)v = (∂2E[ρρρρ] /∂N2)v
  = 0.5(IE - AE) 

4. Dependenţa funcţională între variaţia electronegativităţii, duritatea 
absolută şi funcţia FUKUI sau funcţia de frontieră: 

dµ = 2ηdN + ∫f(r)dv(r)dr 
       unde f(r) este funcţia Fukui. 
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Consecinţe: 

• Pentru prima datǎ o mărime structurală primeşte o semnificaţie termodinamică. 

Se face legǎtura între chimia cuantica şi termodinamica chimicǎ 

• Pe baza unor principii ale termodinamicii macroscopice se poate demonstra 

principiul egalizării electronegativităţii a lui Sanderson, aplicat la proprietati 

strucrurale: 

µ A = µ B ���� χ A = χ B 

• R. G. Parr şi R. G. Pearson (J. Am. Chem. Soc.,1983, 105, 7512-7516) introduc 

termenul de DURITATE ABSOLUTĂ, definită prin: 

η = (∂µ /∂N)v = (∂2E[ρρρρ] /∂N2)v
  = 0.5(IE - AE) 

• Se demonstrează dependenţa funcţională între variaţia electronegativităţii, 

duritatea absolută şi funcţia FUKUI sau funcţia de frontieră: 

dµ = 2ηdN + ∫f(r)dv(r)dr 

   unde f(r) este funcţia Fukui. 

Începând din anul 1978 R. G. PARR împreună cu colaboratorii săi pun bazele 

conceptelor fundamentale în teoria contemporană a reactivităţii chimice, bazată pe 

ELECTRO-NEGATIVITATE, DURITATE şi FUNCŢIA FUKUI si astfel se naşte 

adevărata teorie a reactivităţii chimice.  

În anul 1988 Parr şi Zhou demonstrează că AROMATICITATEA este o funcţie 

liniară de duritate (Z. Zhou, R. G. Parr, Tetrahedron Lett., 1988, 29, 4843) şi leagă 

starea aromatică de două mărimi măsurabile direct: energia de ionizare (EI) şi 

afinitatea pentru electron (EA). 

 Concluzii 

 Electreonegativitatea, alături de duritatea chimică sunt concepte fundamentale în 

chimie şi care stau la baza gandirii chimiştilor. Ele sunt mărimi fundamentale, au o 

dimensiune şi trebuie să fie înţelese corect. Pe ele se bazează explicarea reactivităţii chimice. 

 Între conceptul de electronegativitate introdus de Berzelius şi conceptul de 

electro-negativitate definit de Pauling, respectiv de Mulliken, Iczkowski-Maergrave şi 

dezvoltată de Parr prin teoria funcţionalei densitate nu este nici o legatură, iar 

asocierea lor este doar de natura lingvistică. Utilizarea şi asocierea lor rămasă în 

manuale şi tratae nu este decât o eroare gravă pe care o perpetuăm în rândul tinrilor şi 

viitorilor chimişti. 
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 Între conceptul de electronegativitate definit de Pauling care este un radical 

dintr-o enegie şi cel actual, care este un potential şi are dimensiunea unei energii este 

o diferenţă mare. Conceptul actual de electronegativitate stabileşte clar că 

electronegativitatea este un potential chimic şi se referă la potenţialul chimic al 

electronilor dintr-o structură chimică, o aranjare chimica într-un  câmp de forţe. Este 

cazul ca şi noi în învăţământul chimic, in lumea chimistilor, acest concept vechi deja 

de 50 de ani să-l introducem corect.  

 Pentru ca un cititor să înţeleagă care sunt diferenţele între electronegativitatea 

Pauling şi vlorile actuale ale elctronegativitatilor orbitale vom prezenta datele actuale 

pentru carbon în diferite stari de hibridizare (tabel 1), iar pentru cei curioşi ele pot fi 

comparate cu datele tabelate care sunt în manuale şi tratate. 

      Tabelul 1 

Starea Nivel χ 

sppp 
σ 29.92 

p 11.61 

didiππ 
σ 20.77 

p 11.29 

trtrtrπ 
σ 17.58 

p 11.19 

tetetete σ 15.95 
 

Este cazul sa ne schimbăm! 

Dr. Maria MRACEC şi Prof. Dr. Mircea MRACEC  
Molecular Forecast Research Center, Prof. Dr. Aurel Păunescu-Podeanu str. No. 125, 

A, 4, RO-300569 Timişoara, ROMANIA 
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RICCCE  la a 17-a ediţie 
 

Conferinţa Internaţională de Chimie şi Inginerie Chimică din România 
(Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering- 
RICCCE) este una dintre manifestările ştiinţifice de tradiţie din domeniul chimiei şi 
ingineriei chimice, ajungând în acest an la cea de-a 17-a ediţie. Această conferinţă 
este organizată de Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din 
Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Fundaţia „C.D. Neniţescu” şi contribuie, 
alături de manifestările ştiinţifice din domeniu, organizate de universităţile de tradiţie 
şi de institutele de cercetare, la cunoaşterea stadiului şi promovarea realizărilor din 
domeniu, schimbul de experienţă, formarea de consorţii de cercetare la nivel naţional 
şi internaţional, orientarea şi direcţionarea învăţământului chimic românesc, contactul 
cercetătorilor cu mediul industrial şi economic. Desfăşurându-se din doi în doi ani, 
conferinţa a evoluat atât din punct de vedere organizatoric, cât şi prin calitatea 
comunicărilor şi rezultatelor ştiinţifice prezentate, RICCCE devenind o manifestare 
internaţională emblematică pentru cercetarea din România, recunoscută atât în Europa 
cât şi la nivel internaţional. A 17-a ediţie a avut loc în Sinaia, la Centrul de conferinţe 
- Hotel Internaţional, în perioada 7-10 septembrie 2011. 

Anul acesta conferinţa s-a organizat în condiţiile crizei financiare mondiale ce 
a afectat semnificativ cercetarea ştiinţifică din România, dar şi din majoritatea ţărilor 
europene, în primul rând prin diminuarea drastică a fondurilor dedicate cercetării şi a 
politicilor de personal. În acest context, la această ediţie, pe lângă obiectivul principal 
de creştere a nivelului conferinţei prin calitate, s-au adăugat încă două obiective 
suplimentare din punct de vedere organizatoric, reducerea costurilor de organizare, 
fără a afecta calitativ desfăşurarea conferinţei, şi încurajarea participării tinerilor 
cercetători. Sprijinul financiar al partenerilor de tradiţie, Societatea de Chimie din 
România şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), dar şi al 
sponsorului industrial CiROM a fost determinant pentru buna desfăşurare a 
conferinţei şi tuturor le mulţumim. Mai mult, Societatea de Chimie din România a 
acordat un număr de 7 burse de participare pentru tineri cercetători şi alte 4 burse de 
participare colegilor din Republica Moldova. 

Comunicările ştiinţifice au fost grupare în 6 secţiuni ce acoperă majoritatea 

domeniilor de cercetare ştiinţifică din chimie, la nivel internaţional: ♦ New 

Developments in Chemical Synthesis & Catalysis; ♦. Biochemistry, Food & Health; 

♦ Physical Chemistry, Electrochemistry & Corrosion; ♦ New Concepts in 

Biochemical and Chemical Engineering; ♦ Risk, Sustainability & Environment; ♦ 
Materials and Nanomaterials. 
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La conferinţă au fost invitate personalităţi ştiinţifice internaţionale precum şi 
specialişti de renume din România pentru a participa şi a prezenta conferinţe plenare 
ce au captivat plenul prin originalitate, noutate şi nu în ultimul rând, calitatea 
expunerii: 

Prof. Dragoş Ciuparu, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, România  – Bio-
derived oxygenated additives for diesel fuels and their performance observed on 
model engines  

Prof. Luc Avérous, Universitatea din Strasbourg, Franţa  – Nano-
biocomposites: a new generation of environmental materials 

Prof. Andrzej Chmielewski, Institutul de Chimie şi Tehnologie Nucleară, 
Varşovia, Polonia – Electron beam generated plasma flue gas treatment 

Prof. Hans Bertram Fischer, Universitatea din Weimar, Germania – About the 
reactivity of calcium sulphate binders 

Prof. Franco Ajmone Marsan, Universitatea din Torino, Italia – Contaminant 
release from soils under anaerobic conditions 

Emeritus Prof. Peter Glavic, Universitatea din Maribor, Slovenia – Laws of 
nature dominate the human society  

Prof. Sorin Roşca, Universitatea Politehnica din Bucureşti, România – Arene-
metal-carbonyl complexes: a way to rationalize reactivity 

Prof. Gérald Guillaumet, Universitatea din Orléans, Franţa – Efficient 
methodologies in heterocyclic synthesis - open doors to new pharmacological entities 

Prof. Dominique Richon, Şcoala Naţională Superioară de Mine din Paris, 
Franţa – Experimental thermodynamics 

Prof. Fumio Watari, Universitatea din Hokkaido, Japonia  – Physical object 
effect of nanomaterials inducing spontaneous bioreaction - critical sizes for transition 
of material behavior to biological organisms. 

Prof. Joop Schoonman, Universitatea Tehnică din Delft, Olanda – 
Nanostructured materials for solar hydrogen production 

Prof. Bart van der Bruggen, Universitatea Catolică din Leuven, Belgia – 
Recycling reverse osmosis (RO) concentrates: fractionation with electrodialysis 

Prof. Mathias Ulbricht, Universitatea din Duisburg-Essen, Germania – 
Stimuli-responsive polymeric membranes 

Toţi invitaţii au acceptat cu amabilitate să facă parte şi din comitetul ştiinţific 
internaţional RICCCE17. 

Pe lângă cele 13 conferinţe plenare, fiecare secţiune a organizat comunicări 
keynote sau orale şi postere, în total fiind prezentate 291 lucrări ştiinţifice. Cea mai 
mare parte dintre acestea au inclus parţial sau în totalitate rezultatele cercetărilor 
desfăşurate sub auspiciile unor programe de cercetare - dezvoltare naţionale şi 
internaţionale. Conferinţa a găzduit un workshop, cu participare internaţională: 
Honorary Symposium Constantin Luca – „pH on Membrane Materials and 
Processes", iar programul conferinţei a inclus o masă rotundă „Technology transfer 
innovation and intellectual property rights in chemistry and chemical engineering”. 
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Lucrările prezentate la RICCCE17, după ce au trecut de procesul de recenzare 
realizat de Comitetul ştiinţific naţional şi internaţional au fost publicate pe un CD, 
„Proceedings of the 17th Romanian International Conference on Chemistry and 
Chemical Engineering”, Ed. Politehnica Press, Bucureşti, 2011 (ISSN- 2247-5389). 
Totodată, tinerilor doctoranzi participanţi la conferinţă li s-a oferit posibilitatea de a 
trimite lucrările prezentate spre publicare în Buletinului Ştiinţific U.P.B., seria B, cu 
recenzia uzuală a revistei, rezervându-se în acest scop două numere speciale, 4/2011 
şi 1/2012. 

Este îmbucurător să constatăm că din cei 224 participanţi din Romania, mai 
mult de jumătate (134) a fost tineri doctoranzi şi chiar studenţi, la care s-a adăugat un 
număr considerabil de tineri angajaţi în programe postdoctorale. Prin grija 
organizatorilor şi cu aportul considerabil al sponsorilor, a 17-a ediţie RICCCE s-a 
desfăşurat în bune condiţii atât în ceea ce priveşte lucrările prezentate, cât şi al 
evenimentelor sociale organizate. Se poate spune că au fost atinse cele două obiective 
particulare menţionate, încurajarea participării tinerilor şi păstrarea nivelului calitativ 
al conferinţei. Ediţiile ulterioare vor avea în vedere încă un obiectiv important, 
consolidarea şi lărgirea caracterului internaţional al conferinţei, care anul acesta a 
reunit participanţi din Franţa, Germania, Olanda, Italia, Belgia, Slovenia, Slovacia, 
Polonia, Japonia, Moldova şi România. 

 
 

În numele Comitetului de organizare, 
Dr. Cristian MATEI, 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
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Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor 
didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne 

în predarea eficientă a chimiei 
 
În societatea actuală, dinamică şi concurenţială, sunt necesari specialişti cu 

pregătire ştiinţifică corespunzătoare, apţi să facă faţă provocărilor momentului. 
Dezvoltarea sustenabilă, necesitatea descoperirii de noi resurse energetice, obţinerea 
de materiale cu proprietăţi speciale, înţelegerea şi respectul faţă de mediu sunt numai 
câteva din numeroasele probleme care se cer rezolvate. De aceea, este importantă 
includerea ştiinţelor în pregătirea de bază a tinerei generaţii şi găsirea de noi 
modalităţi de predare care să atragă elevii şi să le trezească interesul pentru studiul lor.  

Utilizarea computerului şi a altor instrumente proprii tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru predarea ştiinţelor, atât a celor exacte, cât şi a celor ale naturii 
reprezintă o alternativă care poate dezvolta şi poate îmbunătăţi modul de înţelegere al 
fenomenelor. Cu toate că utilizarea computerului la ore s-a dovedit a fi un succes, 
această abordare este destul de rară. Ori aplicaţiile software nu se pliază decât parţial 
pe programa şcolară, ori cadrele didactice nu îşi modifică modul de predare 
posibilităţilor oferite de calculator. Se resimte lipsa de conţinut sau de aplicaţii 
corespunzătoare pentru susţinerea lecţiilor în acest mod, iar numărul de subiecte 
tratate este redus. 

Pornind de la aceste realităţi Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile 
de Proces din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti împreună cu 
SIVECO România S.A. şi Universitatea “Politehnica” din Timişoara au realizat un 
proiect destinat profesorilor de chimie, în vederea formării şi dezvoltării posibilităţilor 
de a utiliza metode interactive de predare. Depus în cadrul apelului 87 „Profesionişti 
în educaţie şi formare”, proiectul din fonduri structurale europene 
POSDRU/87/1.3/S/61839 intitulat Privim către viitor - Formarea profesională a 
cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea 
eficientă a chimiei a devenit cunoscut în comunitatea profesorilor din învăţământul 
preuniversitar sub acronimul e−Chimie. Demarat oficial la 1 septembrie 2010, 
proiectul se desfăşoară timp de 24 luni şi se adresează profesorilor încadraţi pe catedre 
care au în componenţă ore de chimie, fizică, biologie, ştiinţe sau discipline tehnice 
pentru pregătirea elevilor pentru calificări conform nomenclatorului din învăţământul 
preuniversitar (gimnazial, liceal şi postliceal), precum şi viitorilor profesori de chimie, 
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posesori ai unei diplome de licenţă în chimie sau de absolvire a unui program de 
pregătire tip master, postuniversitar şi de reconversie profesională, în vederea 
îmbunăţăţirii capacităţii acestora de a utiliza metode interactive de instruire. Celor 
2250 de membri ai grupului ţintă li se oferă astfel posibilitatea de a diversifica 
mijloacele de predare şi de a deschide elevilor o perspectivă largă asupra rolului şi 
impactului pe care chimia trebuie să îl aibă în societate. 

e−Chimie este organizat astfel încât să permită atingerea mai multor obiective. 
În primul rând eforturile sunt concentrate înspre dezvoltarea de abilităţi în folosirea 
computerului şi a resurselor digitale de informare de către cadrele didactice care 
predau în învăţământul preuniversitar. Concomitent, se acţionează pentru dezvoltarea 
unor instrumente proprii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, utile în transferarea 
cunoştinţelor chimice. Cu ajutorul acestora, profesorii de chimie vor aplica tehnicile 
de predare şi învăţare on-line pentru promovarea, elaborarea, monitorizarea şi 
diseminarea informaţiei didactice. Şi nu în ultimul rând, proiectul îşi propune 
dezvoltarea unei reţele colaborative între membrii grupului ţintă din întreaga ţară, în 
cadrul căreia bunele practici de predare−învăţare să fie promovate atât pe parcursul, 
dar mai ales după încheierea proiectului susţinut financiar din fonduri europene. 

Tot cu această ocazie, experţii din echipa de implementare îşi propun să 
întreprindă acţiuni concrete pentru sincronizarea realităţilor curriculumului şi practicii 
şcolare din învăţământul preuniversitar cu cerinţele mediului universitar.  

Punerea în operă a celor cinci obiective specifice presupune dezvoltarea de 
programe de formare continuă, dedicate nevoilor de perfecţionare a profesorilor care 
predau chimie, fizică, ştiinţe sau discipline tehnologice. Cu ajutorul unor grupuri de 
specialişti de la Universitatea Politehnica din Bucureşti şi de la Siveco Romania S.A. au 
fost realizate două programe de pregătire care pun la îndemâna profesorilor instrumente 
utile în activitatea de pregătire şi desfăşurare a actului didactic, dar şi de evaluare şi 
raportare a rezultatelor obţinute de către elevi. Au fost elaborate două suporturi de curs 
redactate la standarde de calitate ridicate, cu un conţinut ştiinţific strict şi clar, precum şi 
un portal educaţional conţinând materialele într-un format multimedia. 

Programul „Basic IT Skills. TIC Chimie − Inovarea în predarea şi învăţarea 
chimiei” cu o durată de 40 ore are drept obiectiv primar împrietenirea membrilor 
corpului didactic cu computerul şi utilizarea facilităţilor oferite de acesta pentru 
rezolvarea unor sarcini didactice specifice. Programul „Privim către viitor − 
e−Chimie”¸ desfăşurat pe parcursul a 89 ore, supune atenţiei participanţilor subiecte 
din diverse domenii ale chimiei, abordate cu ajutorul unor materiale educaţionale 
multimedia special proiectate, dar şi sesiuni de laborator, virtual şi experimental. 
Ambele programe de formare continuă au fost supuse evaluării de către inspectorii de 
la Direcţia de Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar 
(DFCPIP) din MECTS şi recomandate spre acreditare de către Comisia Specializată 
de Acreditare. Drept urmare, profesorii primesc la finele activităţilor de formare două 
certificate totalizând împreună 35 puncte credit. 

Sunt abordate toate domeniile chimiei care se regăsesc în programele analitice 
din clasele VII – XII, în programele analitice pentru examenul de definitivat şi de 
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titularizare. Profesori din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 
din Universitatea Politehnica din Bucureşti au selectat 27 subiecte din tematica de 
pregătire şi le−au transpus în resurse educaţionale multimedia cu sprijinul 
dezvoltatorilor de conţinut de la Siveco Romania S.A. Chiar dacă nu acoperă întregul 
suport de curs în format clasic, cele 27 lecţii digitizate propun alte strategii de 
transmitere a cunoştinţelor decât cele tradiţionale, precum şi instrumente de verificare 
a gradului de fixare ale acestora. Figura 1 aduce instantanee din lecţii digitizate 
dezvoltate în cadrul proiectului. 

  

 
a) b) 

 
c) d) 

 
e) f) 

Figura 1. Aspecte din lecţiile digitizate de Chimie Organică (a), Chimie Anorganică (b), Chimie 
Fizică (c), Electrochimie (d, f) şi Chimie Analitică (e) dezvoltate şi utilizate în cadrul proiectului 
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De la 15 martie 2011 şi până în prezent mai mult de 2000 cadre didactice din 
sistemul preuniversitare au anunţat intenţia de participa la cele două programare de 

formare continuă oferite de proiectul FSE, folosind facilitatea de înscriere on−line 

pusă la dispoziţie pe website−ul proiectului, la adresa http:e-chimie.upb.ro (Figura 2). 
 

 

 
Figura 2. Înscriere on−line la programele de formare oferite de proiectul e−Chimie 

 
Prima sesiune de formare faţă în faţă a debutat la 17 iunie 2011 în laboratorul 

de informatică al Colegiului Naţional „Horia, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, cu 

tema 1 din programul „Baisc IT Skills. TIC Chimie − Inovarea în predarea şi 

învăţarea chimiei” intitulată „ Introducere în utilizarea computerului în educaţie”. 
Începând cu zilele următoare au avut loc sesiuni simultane de iniţiere TIC la Grupul 
Şcolar „Dimitrie Negreanu” din Botoşani, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din 
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Brăila, Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” din Craiova, Grup Şcolar „Miron 
Nicolescu” din Giugiu, Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iaşi, Colegiului Naţional 
„Petru Rareş” din Suceava, Şcoala Naţională de Gaz din Mediaş, Liceul Teoretic 

„Nicolae Bălcescu” din Cluj−Napoca. Sesiunile dedicate chimiei au început tot la 
Colegiului Naţional „Horia, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia cu subiecte de Chimie 
Organică. 

Cu ocazia primei sesiuni de evaluare desfăşurată pe 11 iulie 2011, la Colegiul 

Tehnic „C.D. Neniţescu” din Craiova, s−a făcut dovada însuşirii unor instrumente 
informatice de predare a chimie de către primii 21 participanţi care activează în unităţi 
şcolare din judeţul Dolj. Au fost urmate de activităţi programate în alte locaţii, astfel 
încât până la 15 octombrie 2011 un număr de 790 participanţi absolviseră ambele 
programe de formare. 

Din cele 129 grupe constituite până la finele anului 2011 în toate judeţele ţării, 
97 au finalizat formarea, restul urmând să fie evaluate până la finele anului 2011 sau 

fiind în curs de evaluare în lunile ianuarie − februarie 2012. În perioadele de vacanţă 

şcolară activităţile s−au desfăşurat comasat, pentru ca în perioada anului şcolar să se 
rezume doar la zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Conform datelor din figura 3 şi 
informaţiilor referitoare la numărul catedrelor cu ore de chimie la nivel naţional, 
potenţial pentru organizarea de noi grupe există în special în regiunile din vestul, 
centrul şi în estul ţării. 

CENTRU
11%

SUD
15%

SUD-VEST
12%

VEST
9%

NORD-EST
16%

EST
12%

SUD-EST
10%

NORD-VEST
15%

 
Figura 3. Distribuţia grupelor de participanţi constituite în anul 2011 

 
Eforturile echipei de implementare se vor concentra cu prioritate asupra 

acestor regiuni pentru atragerea de noi participanţi în grupul ţintă. Atât înscrierea la 
programele de formare, cât şi desfăşurarea formării continuă, astfel încât până la 
finele lunii mai 2012 să fie perfecţionaţi toţi membrii grupului ţintă prevăzuţi în 
cererea de finanţare.  

Toţi absolvenţii programelor „Baisc IT Skills. TIC Chimie − Inovarea în 

predarea şi învăţarea chimiei”şi „ Privim către viitor − e−Chimie”, precum şi 
persoane angrenate în formarea profesională continuă a personalului din învăţământul 
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preuniversitar de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
al Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi al echipei de implementare a proiectului FSE 
vor fi invitaţi să participe la Conferinţele Judeţene ale Participanţilor la Formare, 

programate în perioada iunie − iulie 2012. Aceasta va fi o ocazie ideală de 
transformare a comunităţii virtuale a cadrelor didactice care folosesc instrumente IT în 
predare într-una reală, de împărtăşire a celor mai bune practici identificate pe 
parcursul proiectului şi de evaluare a impactului asupra grupului ţintă primar (cadrele 
didactice) şi a grupului ţintă secundar (elevii acestora). 

Mai multe informaţii despre obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele la zi ale 

proiectului sunt disponibile pe website−ul proiectului, la adresa http://e-chimie.upb.ro. 

 

E simplu: e−−−−Chimie! 
 
 

Manager de proiect, 
Prof. dr. ing. Ana Maria Joşceanu 
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CONFERINŢA NAŢIONAL Ă DE CHIMIE – ÎNV ĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR. Edi ţia a- III –a 

 
A treia Conferinţă Naţională de Chimie:  Învăţământul Preuniversitar. Prezent 

– Reformă – Viitor, s-a desfăşurat în perioada 3-4 septembrie 2011 la Universitatea 
Ovidius Constanţa, fiind organizată de Societatea de Chimie din România-Filiala 
Constanţa prin Secţia Educaţie în chimie sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi cu sprijinul Universităţii Ovidius şi a Inspectoratului Şcolar 
judeţean Constanţa, în cadrul  manifestărilor consacrate Anului Internaţional al 
Chimiei.   

Atragerea tinerilor spre chimie, educarea lor în spiritul cunoşterii ştiinţifice a 
vieţii, încep şi se realizează temeinic numai într-un sistem de învăţământ 
preuniversitar modern.  

Prin activităţile desfăşurate se urmăreşte îmbunătăţirea percepţiei chimiei de 
către publicul larg, consolidarea cooperării internaţionale în domeniul chimiei, 
promovarea rolului chimiei în soluţionarea problemelor globale ale omenirii, 
atragerea tinerilor spre domeniile ştiinţelor vieţii, creşterea interesului tinerei generaţii 
pentru chimie. 

Conferinţa Naţională de Chimie – Învăţământul Preuniversitar. Ediţia a- 
III –a s-a desfăşurat şi a vizat prezentarea de lucrări şi rezultate ştiinţifice din 
domeniul chimiei şi predării chimiei.  

Conferinţa s-a înscris în ansamblul conferinţelor naţionale pentru învăţământul 
preuniversitar organizate de Societatea de Chimie din România cu sprijinul filialelor 
SChR. 

Ediţia a –III-a a Conferinţei Naţionale de Chimie – Învăţământul 
Preuniversitar  a fost organizată de Universitatea Ovidius Constanţa, în perioada 3-4 
septembrie 2011 şi având cofinanţare de la Societatea de Chimie din România. 

Informaţiile referitoare la această manifestare, pentru mediul preuniversitar, au 
fost postate pe adresa de web: http://www.fcetp-ovidius.ro/ro/articole/evenimente-1 

Tematica conferinţei a cuprins: 
• Didactica predarii chimiei (teorie şi experiment). 

• Chimia şi protecţia mediului. 

• Chimia şi energia. 

• Chimia si sănătatea. 

• Modalităţi de accesare a fondurilor europene prin proiecte.  
 
Numărul total al participanţilor a fost 40 din care 19 din învăţământul 

universitar şi 7 din învăţământul preuniversitar din ţară şi 14 din învăţământul 
preuniversitar din judeţul Constanţa. 
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Programul manifestării a cuprins in total 20 de lucrări (1 conferinţă plenară şi  
19 comunicări orale). 

La conferinţă a fost invitat domnul Conf.univ.dr. Virgil Frunză, Director al 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul  Universităţii 
Ovidius Constanţa, care a susţinut o plenară intitulată: „Inovaţii în proiectarea şi 
implementarea curriculumului educaţional” şi care a vizat probleme legate de tehnica 
predării chimiei şi perfecţionarea metodelor de predare. 

Comunicările orale au avut de asemenea un bun nivel ştiintific si au condus la 
discuţii deosebit de interesante şi benefice pentru toti participanţii. 

Lucrările prezentate la cea de a III-a Conferinţă Naţională de Chimie, au 
contribuit la evidenţierea problemelor actuale ale cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar, atât din punctul de vedere al organizării şi realizării procesului de 
învăţământ, cât şi al perfecţionării acestuia prin aplicarea reformei în învăţământ, dar 
şi al atragerii copiilor spre studiul chimiei, al integrării şcolii în societatea de azi. 

Lucrările în extenso, după analiza şi acceptul membrilor comitetului ştiintific 
editorial, vor fi publicate in revista Universul Chimiei, nr.2/2011.  

 
 

Prof.dr.ing. Gabriela Stanciu, 

Preşedinte SChR-Constanţa 
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