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 Profesorul Doctor Docent Constantin Luca ar fi împlinit 81 de ani la 11 
februarie 2012, dar ziua sa de naştere nu a mai putut fi aniversată, ca de obicei, de 
către cei dragi. Vestea ca la 24 Decembrie 2011, in ajunul Crăciunului, profesorul 
Constantin Luca s-a stins din viaţa, a luat prin surprindere pe absolut toţi cei care îl 
cunoşteau, îl apreciau şi îl stimau: prieteni, actuali şi foşti colegi, cadre didactice 
universitare, doctori în chimie, doctoranzi, studenţi din ţara şi din străinătate. Cu toate 
ca mulţi dintre cei amintiţi aflaseră că în ultimul timp Profesorul se lupta cu o boala 
incurabilă, dând dovadă de un curaj extraordinar, toţi aşteptau o îmbunătăţire a 
sănătăţii, pentru a se bucura de prezenţa domniei sale la catedră - Catedra de Chimie 
Analitică şi Analiză Instrumentală din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 
Materialelor a Universitarii Politehnice din Bucureşti. In toţi anii petrecuţi la catedră, 
colegii erau obişnuiţi cu prezenta zilnică activa a profesorului Luca, gata să ofere un 
sfat pentru rezolvarea multiplelor probleme apărute, fie ele ştiinţifice, fie de alta 
natură.  
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 Contribuţia profesorului Constantin Luca la dezvoltarea chimiei analitice a 
fost definitorie. Din anul 1954, când a absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii 
din Bucureşti specialitatea „Chimie Fizica”, profesorul Luca a derulat 58 de ani de 
fructuoasă carieră în calitate de cadru didactic universitar şi de conducător de 
doctorat, reuşind să introducă o nouă dimensiune calitativă în învăţământul de chimie 
analitică.  
 Urmând firul anilor, îl găsim pe profesorul Constantin Luca desfăşurându-si 
activitatea în calitate de asistent, şef de lucrări, conferenţiar sau profesor în 
laboratoarele sau în sălile de curs ale unei universităţi din România sau din Franţa. Cu 
inaltă ţinută ştiintifică şi talent de adevărat dascăl, a predat multor generaţii de 
studenţi Chimia Analitică şi Analiza Instrumentală, Metodele de determinare a 
constantelor analitice, pH-ul şi aplicaţiile lui, Principiile chimiei supramoleculare 
sau Speciaţia chimică, subliniind importanţa deosebită şi aplicaţiile practice ale 
acestor discipline.  
 Profesorul Constantin Luca a îndeplinit importante funcţii de conducere: 
prodecan (1972-73) şi decan (1973-76) al Facultăţii de Chimie, Universitatea din 
Bucureşti, Şef al Catedrei de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală din Facultatea 
de Chimie Industrială, Universitatea Politehnica Bucureşti între anii 1977-2002 şi 
director al Institutului de Chimie Fizică din Bucureşti (1977-1990).  
 In anul 1970 a obţinut înaltul titlu de Doctor Docent Ştiinţific al Universităţii 
din Bucureşti. 
 Profesorul Constantin Luca a fost un deschizător de drumuri, având meritul 
introducerii în perioada anilor 1990-2001, în colaborare cu Catedra de Tehnologia 
Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului, a Şcolii de Studii Academice 
Postuniversitare “Petru Spacu”, cu specializarea “Controlul analitic al produselor 
chimice şi tehnici de depoluare”, care a pregătit numeroşi specialişti intr-un domeniu 
de mare importanţă din ţara noastră. Fiind un bun cunoscător al limbii franceze, a 
organizat şi condus Modulul Francofon Procedés à Membranes dans la Protection de 
l’Environnement la care au participat profesori universitari de la Universitatea 
Montpellier II şi specialişti de la Institutul European de Membrane.  
 Profesorul Constantin Luca a abordat de-a lungul timpului numeroase proiecte 
de cercetare în cadrul cărora a dezvoltat noi domenii de investigare ştiinţifică, de mare 
actualitate în cercetarea mondială. Senzorii electrochimici, chimia supramoleculară, 
materialele performante, speciaţia chimică, monitoringul de mediu sunt doar câteva 
dintre direcţiile cu perspective multiple de cercetare pe care le-a deschis şi dezvoltat. 
Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în peste 270 de articole publicate în reviste de 
specialitate de înalt prestigiu, 17 cărţi (24 volume) şi 10 brevete de invenţie. La 
acestea se adaugă numeroase conferinţe susţinute la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale sau ca invitat la diferite universităţi: Paris, Poitiers, Montpellier, 
Marsilia, Toulouse, Milano, Moscova, Baku, Windsor-Canada, Budapesta şi 
Varşovia.  



  Buletinul S. Ch. R. Nr. XIX, 1/2012 6 

 Sub îndrumarea ştiinţifică a profesorului Constantin Luca şi-au elaborat tezele 
75 de doctoranzi, care după obţinerea titlului de doctor în chimie au devenit 
specialişti, activând în prezent în domenii de vârf ale cercetării ştiinţifice din ţară sau 
din străinătate.  
 Importanţa contribuţiei ştiinţifice a profesorului Luca este evidenţiată de faptul 
ca a fost şi continuă să fie citată în literatura de specialitate, fiind recunoscută şi prin 
acordarea a numeroase distincţii şi premii: diploma «ASTEF» a Ministerului de 
Externe al Franţei, pentru cooperare Ştiinţificã (1967), medalia «Meritul Ştiinţific» 
(1977 şi 1980), ordinul «Meritul Ştiinţific» (1981), premiul «Gheorghe SPACU» al 
Academiei Române (1987), Diploma de “Expert Evaluator pentru Competenţă şi 
Ţinuta Ştiinţifică în Activitatea de Evaluare a Cercetării din Învăţământului Superior» 
MEC (2001), premiul Petru Spacu al Societăţii de Chimie din România (2009). 
 Ca recunoaştere a multiplelor sale competenţe, profesorul Constantin Luca a 
fost ales ca membru în numeroase organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 
contribuind astfel la promovarea chimiei analitice din România. A fost fondatorul şi 
preşedintele Organizaţiei EURACHEM-România, vicepreşedintele Societăţii de 
Chimie din România, membru în «American Chemical Society», «Société Francaise 
de Chimie», Societatea de Inginerie Chimica din România, «Comitetul International 
de Termodinamica şi Cinetica Electrochimica, CITCE», reprezentantul naţional în 
«Analytical Chemistry Division» IUPAC, «Commission on Equilibrium Data» şi 
membru în Comitetul ştiinţific al Societăţii «Interactions Soluté-Solvant». 
 In cele din urmă boala nemiloasă a depăşit resursele acestei vieţi exemplare, 
dăruită şcolii şi ştiinţei chimice româneşti şi Profesorul Luca a plecat dintre noi. 
Dispariţia sa a însemnat pentru toţi cei care l-au cunoscut şi cu care a colaborat, 
dispariţia unui om cu dragoste pentru şcoală, pentru studenţi şi doctoranzi, cu o 
deosebită grijă pentru pregătirea cursurilor, a unui etalon de dascăl şi de cercetator 
ştiinţific.  
 Toate acestea au făcut ca profesorul Constantin Luca sa fie regretat sincer de 
toţi cei care l-au cunoscut. 
 Noi, colegii din Departamentul de Chimie Analitică si Ingineria Mediului îi 
vom păstra vie amintirea, ştiind că fără profesorul doctor docent Constantin Luca 
chimia analitică va fi mai săracă. Şi poate că noi am devenit mai buni şi mai umani 
datorită exemplului său.  
 

Profesor dr. Elena Diacu 
Departamentul de Chimie Analitică si Ingineria Mediului 

Universitatea Politehnica din Bucuresti 
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Instituţii de învăţământ superior cu profil de chimie din România 
 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din 
Universitatea Politehnica din Bucureşti 

 
 Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor (CASM) din 

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) oferă în prezent o pregătire de înalt 

nivel profesional atestată prin clasificarea făcută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului în anul 2011 care arată includerea Universităţii Politehnica din 

Bucureşti în categoria celor 12 universităţi de elită din România. In particular, 

facultatea noastră este clasată prin domeniul de specializare Inginerie chimică pe 

primul loc în ţară la distanţă foarte mare de ocupanta locului 2 în acest domeniu. 

Acest fapt atestă încă o dată performanţă educaţională şi de cercetare ştiinţifică a 

facultăţii care dă certitudinea unei pregătiri la nivel european oferită studenţilor noştri. 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor  a introdus în oferta educaţională 

noi domenii şi programe de studiu cum ar fi domeniul de Ingineria produselor 

alimentare cu programul Controlul şi expertizarea produselor alimentare şi domeniul 

de Ştiinţe inginereşti aplicate cu programul de studiu Biotehnologii industriale. In 

prezent există numeroase motive care fac ca facultatea să fie foarte atractivă pentru 

tineri: 

1. Domenii şi specializări diverse. La alegere! 

- pentru studiile de licenţă: 

a) Dacă îţi place Ingineria Chimică ai de ales dintre domeniile: chimie alimentară 

şi tehnologii biochimice, chimie organică, polimeri, materiale oxidice şi 

nanomateriale, ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice. 

b) Dacă te preocupă problemele de mediu poţi să alegi Ingineria mediului. 

c) Dacă vrei sa descoperi tainele ingineriei genetice poti sa optezi pentru 

Biotehnologii industriale. 

d) Dacă doreşti o carieră în industria alimentară poţi opta pentru specializarea: 

Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare. 

 



  Buletinul S. Ch. R. Nr. XIX, 1/2012 8 

2. La noi învăţământul este structurat pe trei nivele. Urci câte doreşti!  

Primul, Studiile de licenţă. La următorul nivel îţi oferim Mastere de aprofundare, 

Mastere complementare şi interdisciplinare  – toate din domenii avansate ale 

industriei sau cercetării mondiale! La cel mai inalt nivel te poţi perfecţiona prin Studii 

de doctorat.  

Mastere de aprofundare  

 

 Ingineria Proceselor Chimice 

 Ingineria Proceselor Biochimice şi Biotehnologii Sustenabile  

 Chimie Alimentară 

 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice Avansate şi Nanomateriale 

 Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor 

 Ingineria Mediului 

 Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe. 

 

Mastere complementare şi interdisciplinare 

 

 Chimia Materialelor Anorganice Avansate  

 Materiale Compozite Avansate cu Destinaţii Speciale 

 Combustibili pentru o Dezvoltare Durabilă 

 Chimia şi afacerile 

 Controlul Analitic al Calităţii Mediului şi Tehnici de Depoluare 

 Ştiinţe Chimice în Educaţie Continuă 

 Produse Farmaceutice şi Cosmetice 

 Micro si nanomateriale 

 Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor 

 Expertizarea produselor chimice, alimentelor şi materialelor 

 Ştiinţele vieţii şi ecologie. 

 

3. Avantaje la angajare: toţi studenţii noştri fac practica la combinate, fabrici şi 

societăţi chimice, institute de cercetare şi proiectare, ceea ce le permite cunoaşterea 

realităţilor industriale şi le uşurează integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa forţei de 
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muncă. Multe dintre aceste unităţi industriale aparţin unor companii multinaţionale de 

top!  

4. Vrei sa înveţi dar resursele tale financiare sunt limitate? Învaţă şi noi te 

sprijinim! Toţi studenţii cu media peste 8 primesc burse de studiu.  

Mai mult, o serie de societăţi comerciale din domeniile de profil chimic oferă burse 

studenţilor din anii III şi IV care încheie un precontract cu acestea.  

Şi chiar şi mai mult: prin programul Socrates, anual, aproximativ 40 de studenţi 

pleacă cu burse de studii la universităţi europene de prestigiu, de 6 – 12 luni, cu 

recunoaşterea integrală a perioadei de studiu urmată în străinătate. 

5. Şi cazarea? Studenţii anului I care nu au domiciliul în Bucureşti au asigurată 

cazarea în căminele P1 şi P2 complet reabilitate (geam termopan, mobilier nou, acces 

Internet nelimitat) din campusul studentesc Regie. 

6. Resurse de studiu: îţi punem la dispoziţie biblioteca centrală a UPB, biblioteca de 

ştiinţe sociale, biblioteca Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, 

bibliotecile catedrelor de specialitate şi ai acces la Internet prin centrele de calcul din 

facultate. 

 Pentru elevii de liceu cu performanţe deosebite la chimie facultatea noastră 

organizează anual, în colaborare cu Societatea de Chimie din România, Concursul 

naţional „C. D. Neniţescu”. 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor beneficiază de un 

potenţial uman cu performanţe ştiinţifice deosebite. Din cele 157 cadre didactice, 72 

sunt profesori şi conferenţiari, iar dintre profesori 37 sunt conducători de doctorat. 

În toate departamentele facultăţii este promovat interesul pentru cercetarea 

ştiinţifică, de tradiţie în facultatea noastră. 

Principale direcţii de cercetare ştiinţifică sunt: 

 Chimia combinaţiilor complexe 

 Îngrăşăminte chimice 

 Sinteza şi caracterizarea compuşilor organici 

 Termodinamică chimică 

 Medicamente noi 

 Intermediari în sinteza coloranţilor  

 Echilibre chimice şi echilibre termice de fază 
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 Structura, sinteza şi proprietăţile materialelor oxidice cristaline şi necristaline 

 Chimia hidrocarburilor ciclice şi policiclice 

 Mecanisme de reacţie în chimia organică 

 Noi polimeri şi procese de polimerizare 

 Nanomateriale cu arhitectură controlată 

 Modelarea, simularea şi optimizarea proceselor chimice. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică în facultate este reflectată şi prin organizarea 

Conferinţei Internaţionale de Chimie şi Inginerie Chimică (Romanian 

International Conference on Chemistry and Chemical Engineering) care a ajuns 

la ediţia a 17-a, ultima ediţie desfăşurându-se în Septembrie 2011, la Sinaia. 

Departamente ale facultăţii participă, de asemenea, la organizarea şi asigură o 

importantă susţinere ştiinţifică, conferinţelor: CONSILOX, SICHEM, Fundamente în 

Ştiinţa Silicaţilor. 

În perioada 2006-2011 din contractele de cercetare ştiinţifică s-au investit 

peste 16 milioane EUR în echipamente moderne, de ultimă generaţie, destinate atât 

procesului didactic cât şi unei activităţi de cercetare ştiinţifică de un înalt nivel. 

Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în numeroase colaborări 

internaţionale cu universităţi din Marea Britanie (Newcastle, Hartfordshire, Wales, 

Longborough, Sheffield, Manchester), Franţa (INSA Lyon, “Claude Bernard”-Lyon, 

“Jean Monnet”-Saint-Etienne, Lille, Montpellier, Toulose, Grenoble, Aix Marseille, 

Paris, l’Institut Français du Petrol, Paris Sud Orsay, Ecole Normale Supérieure de 

Paris, Ecole Normale Supérieure de Chimie de Rennes, Université de Poitiers), Belgia 

(Louvaine la Neuve, Mons, Bruxelles), SUA (Lehigh, Duke, San Diego, Boston, 

Gainesville-Florida), Germania (Darmstad, Erlangen), Spania (Catalonia, Madrid), 

Turcia (Istanbul), Grecia (Atena, Lamia, Thessaloniki), Danemarca (Aarhus), Japonia 

(Sapporo, Hokkaido), Olanda (Twente-Enschende), Italia (Torino, Pisa), Egipt 

(Cairo). 

În cadrul departamentelor din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 
Materialelor se derulează anual un important număr de contracte de cercetare cu 
CNCS, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Academia 
Română, precum şi cu alţi beneficiari (institute de cercetare, agenţi economici, etc.) 
iar activitatea de cercetare ştiinţifică este recunoscută la nivel internaţional prin 
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publicarea la nivelul anului 2011 a unui număr de 237 articole in reviste internaţionale 
cotate ISI. 

Un număr important de cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi din facultatea 
de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor sunt implicaţi şi în activitatea Platformei: 
3MN - Materiale Multifuncţionale Micro şi Nanostructurate, care reprezintă o entitate 
cu valenţe educaţionale şi de cercetare ştiinţifică avansată, în domeniul sintezei, 
procesării şi caracterizării diverselor tipuri de materiale cu proprietăţi predefinite, în 
vederea utilizării lor în diferite domenii de aplicaţie. Programele de cercetare 
ştiinţifică care susţin Platforma Tehnologică 3MN prezintă un accentuat caracter 
interdisciplinar. În demersul propus în privinţa elaborării, caracterizării, modelării şi 
utilizării materialelor de interes se regăsesc metode, metodologii, tehnici de 
investigaţie şi elemente teoretice care provin din diverse domenii ale unei discipline 
cum este cazul chimiei (chimie organică, chimie fizică, chimie supramoleculară), din 
discipline de graniţă cum este cazul chimiei fizice şi ingineriei chimice, precum şi din 
alte domenii cum sunt: ştiinţa materialelor, fizica, biologia, matematica, mecanica, 
electronica, etc. Toate aceste programe necesită echipamente performante de sinteză, 
analiză şi caracterizare dintre care aminitim: Microscop electronic de transmisie 
Tecnai G2 F30 S-TWIN 300 kV (cu echipamentele aferente pentru prepararea 
probelor- Leica EM UC6rt Ultramicrotome, pentru preparerea probelor ultrasubţiri de 
tipul polimerilor; Sistem 110 Twin –Jet Electropolisher pentru subţiere probe (în 
general de tipul metalelor şi aliajelor); Maşină de debitare ultrasonică cu disc; Maşină 
de presubţiere şi formarea probei; Maşina de subţiere prin măcinare cu fascicol de ioni 
pentru probe ceramice; Maşină de debitat MECATOME ; Maşini de lustruit şi şlefuit 
MECAPOL P230 şi P26), Difractometru de raze X Shimadzu XRD 6000, Microscop 
electronic de baleaj (SEM) cu dispozitiv EDX Tip HITACHI S2600N, Microscop 
electronic cu baleiaj FEI Quanta Inspect F şi EDX, Maşini universale de încercări 
mecanice, Calorimetre Diferenţiale de Baleiaj (DSC), Analizoare termice Shimadzu 
DTG-TA-50H şi DTA 50, Cromatograf pe gel Permeabil (GPC), spectrofotometre 
(UV-Vis, IR, RMN) ş.a.m.d. 

Toate aceste realizări nu ar fi fost posibile dacă, în întreaga sa istorie, Şcoala 

de Chimie din Universitatea Politehnica Bucureşti nu ar fi beneficiat de imensa şansă 

de a avea printre profesorii săi pe marii dascăli ai neamului, care au slujit-o cu 

credinţă şi dăruire. 
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“Să înveţi pentru tine dar să ştii pentru toţi” spunea Nicolae Iorga, iar marii 

profesori ai facultăţii noastre au făcut întocmai, de aceea lor li se cuvine omagiul şi 

întreaga noastră recunoştinţă.  

Pe toţi aceia care doresc să înveţe meşteşugul chimiei şi aplicaţiile high-tech 

ale ingineriei chimice într-o şcoală de nivel european, îi aşteptăm cu drag! 

(www.chim.upb.ro; Tel: 021.4023927; 021.4023934; Fax: 021.3111796). 

 

 

 Prof.dr.ing. Horia Iovu, 

DECANUL Facultaţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor  

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
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BIOPILE IMPLANTABILE* 
 

Biopilele sau pilele electrochimice (biofuel cells /bioelectrochemical fuel 
cells) sunt sisteme hibride care combină avantajele conversiei energiei electrochimice 
cu cele ale biocatalizei. Astfel ele pot fi folosite pentru transformarea la temperatura 
camerei a compuşilor pentru care nu există un catalizator electrochimic. După natura 
biocatalizatorului, biopilele se împart în două clase complementare: pile enzimatice şi 
pile microbiene. Trăsăturile majore care caracterizează pilele microbiene sunt: 
simplitate în prepararea electrozilor (bacteriile electroactive colonizează activ şi 
spontan suprafaţa electrozilor), robusteţea şi longevitatea electrodului (bacteriile se 
reproduc şi se regenerează), accesul la un număr virtual nelimitat de substraturi destul 
de complexe şi posibiliatea oxidării complete a substratului. Pe de altă parte, în cazul 
pilelor enzimatice se folosesc enzime redox care au fost izolate şi aplicate direct în 
sistemul electrochimic. Deşi fără membrană celulară protectoare enzimele sunt mult 
mai expuse la degradare, totuşi reactivitatea lor specifică împiedică reacţiile în cruce 
(cross-reactions) care afectează de regulă atât catalizatorii convenţionali cât şi 
catalizatorii microbieni. Datorită acestei specificităţi nu mai este obligatorie nici 
separarea fizică dintre compartimentele anodic şi catodic, necesară în general în pile, 
ceea ce aduce o simplificare majoră şi face posibilă miniaturizarea [1,2]. Pe baza 
acestei miniaturizări s-a născut conceptul de pile implantabile [3] care valorifică 
energia din sânge sau un fluid comparabil pentru a alimenta dispozitivele implantate 
ca de exemplu stimulatoarele cardiace (pacemakers). 
Cercetările în domeniul pilelor implantabile sunt foarte recente. Pentru biopile ele au 
crescut exponenţial în ultimii ani (Fig. 1), iar biopilele implantabile au apărut în anul 
2004. Aceste subiecte sunt mult abordate în intreaga lume: SUA, Europa şi Asia.  

 
Fig. 1. Evoluţia numărului de publicaţii în domeniul biopilelor în perioada 2000-2012. 

Distribuţia pe tări este următoarea: SUA (917) > China (266) > Japonia (175) > Franţa (122)> 
Anglia (110)>Coreea (97), etc. 

* Traducere si adaptare Prof.Dr.Ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU  
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Principiul biopilelor implantabile se bazează pe faptul că oxidarea glucozei şi 
reducerea oxigenului pot produce energie electrică prin intermediul catalizei 
enzimatice (Fig. 3). Obiectivul principal este să se furnizeze energie unor dispozitive 
medicale implantate (stimulatoare cardiace, pompe de insulină pentru care puterea 
necesară este de circa 100μW). Această putere este însa diferită funcţie de 
dispozitivele medicale implantate (Tabel 1).  

 

 
Fig. 2. Evoluţia numărului de publicaţii în domeniul biopilelor implantabile în perioada 2000-

2012. Distribuţia pe ţări este următoarea: SUA (33); Germania (7); Austria (4); Israel (4); 
Suedia (3); Canada (2); Franţa (2), etc. 

 

Enz Enz

 
 

Fig. 3. Principiul biopilei cu glucoza şi oxigen. 

 
Fig. 4. Sfincter urinar artificial 
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Tabel 1. Dispozitive biomedicale cu funcţionare autonomă 
PUTERE 

NECESARA 
APLICAŢIE 

10 – 100 nW Electrozi neuromodulanţi  
100 nW – 10µW Dispozitive de măsurare implantabile 
10µW – 1 mW Distribuire de medicamente 
1 mW – 10 mW Micromotoare (sfincter urinar artificial robotizat)  

Dispozitive pentru măsurarea şi distribuirea 
medicamentelor (pompa de insulină) 

10 mW – 1W Înlocuirea unor funcţii vitale afectate: 
-  Rinichi artificial implantabil 
-  Miopatie (distrofie musculară) 
-  Asistenţă vasculară 

 

Dacă se examinează potenţialele standard pentru glucoză şi oxigen (Tabel 2) se 
observă că se poate obţine o diferenţă de potenţial de 1,25V, ceea ce reprezintă o 
speranţă că se poate furniza suficientă putere pentru majoritatea dispozitivelor 
medicale. Totuşi, implantarea prezintă şi unele dezavantaje. Deoarece concentraţia 
celor două substanţe în sânge este foarte scăzută (oxigenul 45μmol/L, gucoza 
5mmol/L), conversia faradaică  va fi scazută, ceea ce determină o densitate de curent 
scazută şi în final o putere scazută. În plus electrozii implantabili trebuie să fie 
biocompatibili pentru a preveni de exemplu fenomenele de respingere. 
 
Tabel 2. Potenţiale standard biologice (standard, măsurate la pH = 7 pentru anumiţi 
donori şi acceptori de electroni biologici) 
 (reproducere din Uwe Schröder, Anodic electron transfer mechanisms in microbial fuel cells and their 
energy efficiency, Phys. Chem. Chem. Phys., 2007, 9, 2619–2629 | 2629) 
Cuplul redox E0 (V) a Referinţa 
CO2/Glucoza -0,43 23 
CO2/Formiat -0,43 23 
2H+/H2 -0,42 23 
CO2/Acetat -0,28 23 
CO2/CH4 -0,24 23 
SO4

2-/HS- -0,22 23 
Pirovat/lactat -0,19 23 
Fumarat/succinat -0,33 23 
NO3

-/ NO2
- -0,43 23 

MnO2/Mn2+ -0,60 24 
Fe3

+/ Fe2
+ -0,77 23 

1/2O2/H2O -0,82 23 
1/2O2/H2O -0,51b 25,26 

a Potenţialul standard, măsurat la pH 7. b Potenţialul absolut (ireversibil) determinat în experimentele 
MFC (pH 7). 
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 Dintre biopilele implantate în animale, primul exemplu a fost descris în anul 
2010 şi s-a realizat în grupul condus de Dr. Serge Cosnier de la Universitatea Joseph 
Fourier din Grenoble, Franţa. Implantul s-a realizat în spaţiul peritoneal al unor 
şobolani. Ulterior au mai fost realizate implanturi în melci (grupul condus de Evgeny 
Katz, USA-Israel), scoici şi insecte (Daniel Scherson-SUA) 
 
 Concepţia biopilei realizate la Grenoble în grupul condus de Dr. Serge Cosnier 
este descrisă în Fig. 5. 
 

 
 

Fig. 5. Principiul biopilei implantate în şobolan 
 
La anod se foloseşte enzima glocozoxidază pentru oxidarea glucozei. La catod s-a ales 
enzima polifenoloxidaza (PPO) pentru a reduce oxigenul. PPO a fost preferată faţă de 
lacază sau bilirubinoxidază (BOD) deoarece aceastea din urmă pot fi inhibate de ionii 
clorură şi urat care sunt prezente în fluidele biologice. Se folosesc mediatori pentru 
ambii electrozi: chinhidrona la catod şi ubichinona la anod. Scala de potenţiale din 
Fig. 5 arată că diferenţa de potenţial dintre cele doua enzime este mai mică (0,81V) 
decât diferenţa de potenţial dintre cele două substraturi (1,25V). Dacă transferul de 
electroni este mediat această diferenţă se reduce la 0,68V.  
 
 Electrozii s-au obţinut prin comprimarea mecanică a particululelor de grafit. 
Se prepară o pastă prin amestecarea de grafit, enzimă, mediator şi mici cantităţi de apa 
şi glicerină (Fig. 6). Amestecul se presează şi se obţine un electrod cu un diametru de 
13 mm şi o grosime de 3 mm. Contactul se realizează prin intermediul unui fir de Pt 
legat la pastila de carbon. 
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Fig. 6. Realizarea de electrozi enzimatici şi reprezentarea lor schematizată. 
 

 
 

Fig. 7. Schema fabricării biopilei implantabile pe bază de glucoză. 
  
Catodul a fost introdus într-o pungă de dializă din acetat de celuloza cu un prag de 
separare de 100 g/mol pentru a preveni difuzia hidrochinonei. Cele două discuri 
electrodice se plasează faţă în faţă şi apoi se pun într-o altă pungă de dializă cu un 
prag de separare de 8000g/mol. Punga de dializă externă previne orice difuzie a 
enzimelor. Apoi biopila se împachetează într-un manşon din Dacron care protejează 
animalul de infecţii (Fig.8). 

 
 

Fig.8. Membrana Dacron® din PTFE. 
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 Studiile iniţiale au fost realizate in vitro (Fig.9) în condiţii apropiate de cele 
din mediul fiziologic. Biopila a fost urmarită timp de 40 de zile măsurându-se zilnic 
puterea şi descărcarea. S-a obţinut o putere maximă de 2,1μW şi un potenţial în circuit 
dechis de 250 mV. 

 
Fig. 9. Studii in vitro pentru realizarea biopilei implantabile in sobolani. a) celula de studiat; 

b) curbe anodice şi catodice curent-tensiune; c) curbe de descărcare E-t; 
 d) curbe putere-potenţial la 1 zi, 6 zile, 29 zile. 

 
Implanturile s-au realizat în şobolani de circa 500g. Biopila s-a plasat în 

spaţiul peritoneal şi s-au realizat legături pe sub piele care să ducă la ceafa 
şobolanului (fig. 10a). În timpul implantării, realizată în condiţii sterile şobolanul a 
fost anesteziat. După anestezie i s-au administrat analgezice până la vindecare. 
Şobolanul a fost ţinut apoi într-o nişă mare în care se putea mişca liber (Fig. 10b) cu 
excepţia perioadelor de măsurare când a fost transferat într-o cuşcă mai mică               
(Fig. 10c). 
 Măsurătorile in vivo de putere, descărcare şi potenţial în circuit deschis au fost 
efectuate zilnic timp de 11 zile (Fig. 11). S-a obţinut o putere de 1,75 μW şi un 
potenţial în circuit deschis (OCP) de 180 mV. Descărcările s-au făcut cu un curent de 
5 μA şi s-a demonstrat o bună stabilitate. 
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Fig. 10. Implantarea pilei la sobolani; a-schema; b-animal în afara măsurării;  

c-animal în timpul măsurării 
 

 

 
Fig. 11. Studii in vivo ale biopilei implantabile in şobolan, a) potenţiostat; b) curbe 
putere-timp; c) curbe putere-tensiune; d) curbe de descărcare în ziua 1 şi ziua 11. 
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Fig. 12. Biopile implantabile în melci, a) vedere, b) reprezentare schematică a nanotuburilor 

depuse pe hartia de filtru, c) schema montajului experimental. 
(Reproducere din Lenka Halamkova, Jan Halamek, Vera Bocharova, Alon Szczupak, Lital Alfonta, Evgeny Katz, 

Implanted Biofuel Cell Operating in a Living Snail, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5040−5043) 
 

 Realizarea de biopile implantabile în melci şi scoici de către grupul de 
cercetare condus de Prof. Katz în SUA şi Israel s-a bazat pe electrozi (0,25 cm2) 
depuşi pe hârtie de filtru (bucky paper electrodes), modificaţi cu un liant (succinimil 
ester de acid 1-pirenbutaboic) şi apoi funcţionalizaţi cu lacază sau 
pirolochinolinchinona-glucoza dehidrogenaza (PQQ-GDH). Enzima PQQ-GDH nu 
necesită cofactori solubili şi reacţia ei nu interferă cu oxigenul (fig. 13) 

 
 
Fig. 13. Studii pentru biopile implantabile pe melci, a) curbe de descărcare şi b) curba putere 

–rezistenţă obţinute pe electrozi depuşi pe hârtie de filtru (0,25cm2). 
 (Reproducere din Lenka Halamkova, Jan Halamek, Vera Bocharova, Alon Szczupak, Lital Alfonta, Evgeny Katz, 

Implanted Biofuel Cell Operating in a Living Snail, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5040−5043) 
 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XIX, 1/2012  21 

 Deşi în melci concentraţia de glucoza este extrem de scazuta (60μM) s-a atins 
o putere de 85μW. Studiile s-au efectuat timp de 2 săptămâni. OCP este de 530mV. 
Aplicaţiile vizate nu se referă la aparatura medicală, deoarece melcii sunt foarte 
diferiţi de specia umană, dar vizează biotehnologiile.  

 
Fig. 14. Biopile implantabile în scoici, A) vedere, B) schema biopilei realizate pe electrozi din 

nanotuburi depuşi pe hârtie şi funcţionalizaţi cu PQQ-GDH şi lacaza,  
C) condiţii şi performanţe 

(Reproducere din: Living battery – biofuel cells operating in vivo in clams 
Alon Szczupak, Jan Halamek, Lenka Halamkova, Vera Bocharova, Lital Alfonta, Evgeny Katz,  

Energy & Environmental Science, 2012, DOI: 10.1039/c2ee21626d) 
 
 
 Aceaşi biopilă a fost implantată în scoici (Fig. 14). OCP este mai mic               
(300-400 mV). Puterea este mai mare decât la melci fiind de 10μW. Aceasta este cu 
siguranţă rezultatul unei concentraţii mai ridicate de glucoză în scoici în comparaţie 
cu melcii. 
 Trei scoici au fost conectate în serie sau în paralel (Fig. 15). S-a măsurat 
potenţialul şi curentul pentru diferite rezistenţe. La circuitul în serie se obţine un OCP 
mai mare, dar puterea este mai mică. La circuitul în paralel creşte puterea şi OCP este 
constant. Circuitul în paralel a fost folosit pentru încărcarea unui condensator de 1 F 
timp de 1 oră. Cu energia stocată un motor electric poate face un sfert de rotaţie            
(Fig. 15G).. 

O altă biopilă implantabilă a fost realizată în grupul de cercetare al Prof. 
Daniel Scherson în SUA în 2012, care a implantat biopila într-o insectă. În insecte 
trehaloza este zaharul aflat în concentraţia cea mai mare. Anodul este  bienzimatic cu 
trehaloza şi glucozoxidaza (Fig. 16). Trehalaza transformă trehaloza în glucoză şi 
glucozoxidaza transformă glucoza în acid gluconic. Catodul utilizează 
bilirubinoxidaza pentru a reduce oxigenul. Ca transportori de electroni (relay) au fost 
utilizaţi complecşi de osmiu grefaţi pe un schelet polimeric. 
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Fig.15. Montaje în serie (A) şi paralel (B) pentru biopilele implantabile în scoici; curbele de 
descărcare (C) şi parametrii obţinuţi (D); montaj şi curbe E-t (E). Vedere motor care 

funcţionează cu energia acumulată înainte de aplicare (F),  
după (G) când a efectuat ¼ din rotaţie 

(Reproducere din: Living battery – biofuel cells operating in vivo in clams 
Alon Szczupak, Jan Halamek, Lenka Halamkova, Vera Bocharova, Lital Alfonta, Evgeny Katz,  

Energy & Environmental Science, 2012, DOI: 10.1039/c2ee21626d) 
 

 

 
Fig. 16. Schema biopilei implantate în insecte bazată pe transformarea trehalozei (Tr) 30mM 
prezentă în hemolimfa unei insecte vii (Blaberus discoidalis) folosind O2 din aer drept catod 

(Reproducere din: Michelle Rasmussen, Roy E. Ritzmann, Irene Lee, Alan J. Pollack, Daniel Scherson,  
An Implantable Biofuel Cell for a Live Insect, J. Am. Chem.Soc. 2012, 134, 1458−1460, 

dx.doi.org/10.1021/ja210794c) 
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Fig. 17. Realizarea experimentală a biopilei implantate într-o insectă: A) vedere, 

B) curba putere-densitate de curent 
(Reproducere din: Michelle Rasmussen, Roy E. Ritzmann, Irene Lee, Alan J. Pollack, Daniel Scherson, An 

Implantable Biofuel Cell for a Live Insect, J. Am. Chem.Soc. 2012, 134, 1458−1460, 
dx.doi.org/10.1021/ja210794c) 

 În Fig. 17A se observă detaliile experimentale ale biopilei implantate în 
insectă. La dreapta insectei se vede anodul iar la stânga se vede catodul. Puterea 
obţinută este foarte mică (0,11 μW), dar electrozii sunt foarte mici (mănunchiuri de 
fire subţiri din carbon de 0,2 mm2). 
 În concluzie, până în prezent puterea livrată de biopilele implantabile este 
scăzută (câţiva μW). Cauzele acestui fapt sunt multiple: concentraţiile scăzute de 
substrat în animalele implantate, la şobolani - valoarea OCP este scăzută, în cazul 
insectelor - suprafaţa electrozilor este mică. Dacă se compară aceste biopile calculând 
densitatea de putere se observă că biopila cu cel mai scazut OCP are densitatea de 
putere cea mai scazută. Cele trei biopile cu OCP mediu au densităţi de putere medii.  
 Care este scopul acestor cercetări?. Ele pot fi aplicaţii militare – pentru 
dezvoltarea unor sisteme de monitorizare cu alimentare biologică pentru detecţia 
explozivilor şi a armelor chimice şi dronelor biochimice. Totuşi potenţialul biopilelor 
este mult mai extins. De exemplu monitorizarea mediului şi controlul poluării pot 
deveni aplicaţii importante. În plus aceste studii urmăresc dezvoltarea unor dispozitive 
biomedicale autonome, ceea ce reprezintă o speranţă pentru mulţi pacienţi dependenţi 
de acestea.  
 
Chantal Gondran 

Chantal.Gondran@ujf-grenoble.fr 

Chantal Gondran a obţinut titlul de doctor. în anul 1994, în grupul lui E. Siebert de la 
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LEPMI Grenoble. În timpul tezei ea a realizat senzori electrochimici pentru detectia 
semnalelor electrice pe piele. După o pozitie ATER la LEPMI şi un postdoctorat la 
EPFL în Lausanne în grupul Prof. H.H. Girault., s-a alăturat grupului Serge Cosnier 
ca profesor asistent. În prezent lucrează în continuare în acest grup şi este 
conferenţiar la Universitatea Joseph Forier, Grenoble, Franţa. 

 

 
 
Domenii de cercetare:  

- Biosenzori enzimatici, Imunosenzori, Senzori ADN, Pile electrochimice. 
- Transducţia electrochimică a fenomenelor interfaciale (metode electrochimice 

comune şi spectroscopie de impedanţă) QCM, SPR electrochimic. 
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SEMINARUL INTERNAŢIONAL   
,,EDUCAŢIA MILENIULUI III - EDUCAŢIA ECOLOGICĂ`` 

- ediţia a VI-a 
 
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România, Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului  Suceava, în parteneriat cu  Şcoala Nr. 5 „Bogdan Vodă”(cu clase I-VIII) şi 
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, din Rădăuţi, au organizat SEMINARUL 
INTERNAŢIONAL ,,EDUCAŢIA MILENIULUI III - EDUCAŢIA 
ECOLOGICĂ``- ediţia a VI-a, care a avut ca obiectiv general diseminarea 
activităţilor din cadrul şcolilor care implementează cu succes programele 
internaţionale coordonate de Foundation for Environmental Education  şi Centrul 
Carpato-Danubian de Geoecologie România. 

 Acţiunea s-a desfăşurat în ziua de 28 mai 2011, începând cu orele 930, la 
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, invitaţi: doamna profesor 
dr. Maria Pătroescu– preşedinte de onoare al Centrului Carpato-Danubian de 
Geoecologie România (CCDG), domnul profesor dr. Constantin Pătroescu– 
Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti, doamna profesor Tatiana Vîntur- 
inspector şcolar al ISJ Suceava, domnul ing. Iluţă Cocriş– reprezentantul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Suceava, doamna Loreta Cauteş (secretar executiv) şi 
doamna Beatrice Ştefănescu (vicepreşedinte) – Grupul Ecologic „Bucovina�, domnul 
Simion Sticleţ - viceprimar al municipiului Rădăuţi, domnul Ioan Lucian Banciu – 
director la „Egger� Rădăuţi, reprezentanţi ai mass-media, cadre didactice, elevi şi 
părinţi ai acestora, din Rădăuţi şi din ţară. 

 
Secţiuni: 
 
Secţiunea I:    Proiecte de mediu  implementate în unităţile de învăţământ. 

Rezumatele proiectelor au fost publicate în broşura seminarului, 
ediţia a VI-a (cu ISBN) 
 

Secţiunea a II-a: Concurs şcolar Eco-Multimedia pe probleme de protecţia 
     mediului:  

- Spoturi publicitare; 
- Afişe şi prezentări eco; 
- Site-uri sau Blog-uri ale instituţiilor de învăţământ pe probleme 

de protecţia mediului. 
 

Secţiunea a III-a: Concursuri şcolare pe teme de mediu: 
- Reviste de atitudine ecologică; 
- Postere pe teme de protecţia mediului. 
 

Secţiunea a IV-a: Workshop cu tema: ,,Voluntariatul pentru mediu``. 
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Programul activităţilor  
   

   900-  930   Primirea participanţilor şi a invitaţilor 
  Colegiul Naţional „Eudoxiu  Hurmuzachi” Rădăuţi, sala 
C.D.I. 

  930- 1030   Deschiderea festivă a lucrărilor seminarului 
  Moderatori: prof. Cornelia Hatnean şi Liviu Hatnean. 

  
1030- 1200 

 

 

1200- 1230 

Workshop cu tema: Voluntariatul pentru mediu. 
 Moderatori : prof. dr. Marian Olaru şi prof. Florin Popovici. 

  Vizitarea expoziţiilor 

  
1230- 1330 

 
 

- Festivitatea de închidere a lucrărilor  
- Premierea pentru expoziţia de reviste pe teme de 
protecţia mediului  

- Premierea pentru expoziţia de postere pe teme de 
protecţia mediului  

- Premierea la concursul Eco-Multimedia 
- Preluarea mapelor seminarului. 

 
La activitate au participat un număr de cca. 60 de cadre didactice, 120 de elevi şi 

52 de preşcolari, părinţi ai elevilor şi preşcolarilor.  
 
Momentele „surpriză au fost: 

Parada ECO - prezentată de copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 
„Prichindelul”, Rădăuţi, jud. Suceava, conduşi de doamnele educatoare Mihaela 
Bodea, Aurelia Bodnariu, Cristina Caciur, Rodica Calance, Daniela Covaşă, Alina 
Fraseniuc, Elena Ionesi, Laura Onuţu, Ana Pîrghie, Veronica Popescu, Silvia 
Pomohaci, Aura Pomparău şi Maria Rusu; 
 Poezii şi cântece eco ale preşcolarilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr.2 „Prichindelul”, Rădăuţi, sub îndrumarea doamnei educatoare Aurelia Bodnariu; 

Parada animalelor de companie - prezentată de elevii clasei a II-a B, de la 
Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava, sub îndrumarea d-rei inst. Carina 
Botezat. 

 
Participările şi rezultatele finale se prezintă astfel: 
1. La secţiunea Proiecte de mediu şi referate pe teme ecologice au participat 

140 de cadre didactice din ţară, precum şi din Franţa, Ucraina, Armenia, 
care au publicat materialele în broşura seminarului– 120 de proiecte, cu 
unul sau mai mulţi autori (424 pag.). 
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2. La secţiunea Concurs reviste şcolare pe teme de mediu au participat 18 
reviste. S-au acordat 2 premii I, 4 premii II, 4 premii III , 2 menţiuni şi 6 
menţiuni speciale ( pe nivele de învăţământ liceal, gimnazial şi primar).  

3.  La secţiunea Concurs şcolar Eco- Multimedia au participat 9 spoturi 
publicitare, 9 mesaje eco (afişe şi ppt-uri) şi 7 site-uri şi blog-uri.  

S-au acordat 6 premii I, 5 premii II, 5 premii III, 4 menţiuni şi 5 menţiuni 
speciale. 
4. La secţiunea Concurs  de postere pe probleme  de protecţia mediului au 

participat cca. 100 postere realizate de 120 elevi.  
S-au acordat 6 premii I, 5 premii II, 5 premii III şi 14 menţiuni. 
 
La buna desfăşurare a seminarului au contribuit ca sponsori: CCDG România, 

Societatea SuperStar Rădăuţi, Societatea Killer Horodnic, Tipografia Rof IMPSRL 
Suceava şi Societatea Magic Adversting Rădăuţi. 

 
Comisia de jurizare pentru Postere pe teme de protecţia mediului 

 
1. Prof. Dimitrie Roman- Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă” (cu clase I-VIII), 

Rădăuţi. 
2. Prof. Marcel  Ungureanu - Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, 

Rădăuţi; 
3. Prof. Mihaela Amariţei- Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă” (cu clase I-VIII), 

Rădăuţi. 
4. Prof. Camelia Şerban- Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă” (cu clase I-VIII), 

Rădăuţi. 
5. Ed. Cristina Caciur- G.P.P.Nr.2 „Prichindelul”,  Rădăuţi. 

 
Învăţământ preşcolar: 
 

Premiul I :  
 „Pământul- casa noastră” – Ed. Aura Pomparău. 
 „Bradul cu poveţe”, grupa „Albinuţelor”, ed. Floriţa Brăescu, G.P.N. Nr. 4 

„Albinuţa” Rădăuţi . 
 
Premiul al II-lea : „Fii şi tu o picătură” – Ed. Cristina Caciur;  
 
Premiul al III-lea :  

 „Pământul- planeta răsfăţată de soare” – Ed. Daniela Covaşă;                                               
 „Ziua florilor”- Ed. Alina Fraseniuc; 

Menţiuni:   
 „Munca de primăvară”- Camelia Iavnic, 5 ani. Ed. Rodica Iordan                                                    
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 „Mediu curat- Copii sănătoşi”-  Daria Lucan, 6 ani. Prof. înv. preşcolar 
Elena Camilar (Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6 „Albinuţa”, Suceava, jud. 
Suceava).             

 „Natura protejată- viaţă salvată!”- Ilinca Dominte, 6 ani. Prof. înv. 
preşcolar Elena Camilar. (Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6 „Albinuţa”, 
Suceava, jud. Suceava).             

 De ziua apei” – Ed. Aurelia Bodnariu (Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 
 „ Prichindelul”,  Rădăuţi, jud. Suceava)                                                              
   

Menţiuni speciale 
 „Nu poluaţi planeta!” şi „Pădurea- izvor de sănătate”- inst. îndrumător: 

              Mariana Olariu.  Grădiniţa Băceşti, jud. Vaslui 
 „Planeta verde- izvor de sănătate” – Dir. Ed. Viorica Pascariu  
   Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 „ Prichindelul”,  Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Buchetul de ghiocei” şi „ECO-EXPO”-  Ed. Mihaela Bodea.                 

  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 „ Prichindelul”,  Rădăuţi, jud. Suceava 
 
Învăţământ primar: 
 

Premiul I:  
„Păstraţi planeta vie!”- Alma Costiniuc, Delia Gherasim şi Cătălin Prelipcean, cl.I 
B- inst. Camelia Şerban; 
Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava.  
 
Premiul al II-lea: 
„Fii eco!” – Denisa Mardare şi Eliza Olărean, cl. a IV- a- inst. Mihaela Amariţei;            

Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava. 
 

Premiul al III-lea:  
„Zâna- Eco”- Cristina Cojocariu şi Maria Siminiuc, cl. I A- înv. Coca Mândrilă;     
Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava.  
 
Menţiuni: 

 „Copiii ocrotesc Terra”- Ailenii Samuel, Teodora Cloşcă şi Anca Ursulean,  
cl. I B- inst. Camelia Şerban, Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), 
Rădăuţi, jud. Suceava. 

 „Tu ce alegi?” - Amelia Moisuc, cl. a III-a A – inst. Doina Harand,  
   Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava. 
 

 „Protejaţi Terra!” – Clara Puha, Emilia Neacşu, Irem Kurtoglu şi  
             Ana Ciobîcă, cl. a IV-a A- inst. Mihaela Amariţei, Şcoala Nr.5 
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            „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava.                   
 

Menţiuni  speciale: 
 „Salvează planeta!”- Andrei Chiriac- cl. a III-a,  Prof. îndrumător:  

             Nicoleta Ciobanu,  Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Bucureşti .  
 „Bucuria învierii naturii”- David Mitric şi Melisa Coroamă, cl. I A- 

             înv. Coca Mândrilă Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII),  
            Rădăuţi, jud. Suceava  
 „Copiii- grădinarii Terrei”- Mădălina Amăiestroaie şi  

              Ioana Cotor Bârlădeanu, cl. I B- inst. C. Şerban, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 
            „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 

 „Orice gest contează- Nu fi nepăsător!”- Miriam Clipa, cl. a II- a A-  
              inst. Anca Irinciuc; Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”,  
              Rădăuţi, jud. Suceava 

 „Natura- grădina sănătăţii”-  Robert Preda, cl. a II- a C- inst. Mirela Frunză 
    Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Eco-Parcul”- Denisa Apetrei, cl. a II- a C-  inst. Mirela Frunză 
    Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Pădure, te iubesc” – Matei Cohal, cl. a III-a A – inst. Doina Harand 
    Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Să iubim pădurile!” – Gabriel Rotari, cl. a III-a A – inst. Doina Harand 
   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Te iubim, pădure!”- Andreea Puiu, cl. a III-a A – inst. Doina Harand 
   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Te iubim pădure!”- Dariana Evuleţ, cl. a III-a A – inst. Doina Harand 
   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Avem nevoie de al nostru Pământ!” – Andrei Muha, Cristian Prelipcean şi 

Răzvan Olar, cl. a IV-a A- inst. Mihaela Amariţei 
   Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Pământul, prietenul nostru” – Tudor Lăzărescu, Emilian Săcălean şi 

Daniel Costiuc- cl. a IV-a A-  inst. Mihaela Amariţei 
  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Protejează Natura!”- Diana Pituc, cl. a IV-a A- inst. Mihaela Amariţei 
  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Grija faţă de natură!”- Andreea Pituc, cl. a IV-a A-  inst. Mihaela Amariţei 
  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava 
 „Aşa da! Aşa Nu!” - Bogdan Andrei, cl. a IV-a A-  inst. Mihaela Amariţei. 
  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava.  
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Gimnaziu: 
 
Premiul I:  

 „Ziua Pământului – 22 Aprilie” (Ecologie)-  Oana- Gabriela Bejinari, cl. a 
VII-a C;   Prof. coordonatori:  Maria- Elena Capţan şi  Adrian Grosari. 

 Şcoala Nr.3 „Mihai Eminescu"( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava                               
 „Planeta din sufletul meu” - Andreea Şerban, cl. a VIII-a B;                                

 Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava.                                   
 
Premiul al II-lea: 

 „Ziua Mondială a Apei –2 Martie” -  Emanuel Colban, cl. a VIII-a C.                                           
              Prof. coordonatori:  Maria- Elena Capţan şi  Adrian Grosari. 
              Şcoala Nr.3 „Mihai Eminescu” (cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava                                   

 „Păsările- minunile cerului”- Rebeka Tătar, cl.a VIII-a A;                                           
             Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava.                                 

 
Premiul al III-lea: 
 „Pădurea”- Andreea Blaga, „Clima”- Tiberiu Zorilă şi Remus Tumac,  
           „Mediul înconjurător”- Oana Bejenari şi „Clima”- Tiberiu Zorilă şi  
            Cezar Strugariu. Profesor îndrumător Lucica Cîmpan. Şcoala Nr.3 
          „Mihai Eminescu”  ( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava                             

 „Stop încălzirii globale!”- 2 postere- Semida Burlacu, cl. a VI-a B; Prof. 
îndrumător Filon Diaconescu. Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), 
Rădăuţi, jud. Suceava. 

 
Menţiuni 

 „Ziua Diversităţii Biologice- 29 Decembrie”, „Ziua Internatională a 
Păsărilor – 1 Aprilie” şi  „Ziua Mondială a Drepturilor omului –  
10 Decembrie”-  Francesca- Maria Cheiner, cl. a V-a B; Prof. coordonatori: 
Maria- Elena Capţan şi  Adrian Grosari, Şcoala Nr.3 „Mihai Eminescu” 
(cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava.            

 „Ziua Păsărilor şi a Arborilor – 10 Mai” - Marius-Nicolae Bejinari, 
  cl. a V-a D;  Prof. coordonatori:  Maria- Elena Capţan şi  Adrian Grosari. 

 Şcoala Nr.3 „Mihai Eminescu” (cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava. 
 „Ziua Europeană a Păsărilor – 24 Mai” - Ana- Maria Cepil, cl. a VII-a A;                

 Prof. coordonatori:  Maria- Elena Capţan şi  Adrian Grosari. 
 Şcoala Nr.3 „Mihai Eminescu”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava;           
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 „Lacrimi pentru Planeta albastră”- Alexandra Irofte şi Ionela Nicuţă,               
cl. a VII-a A; Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi,             
jud. Suceava. 

 „Apa-izvorul vieţii!”-Mădălina Onciul, cl. a VII-a B. Prof. îndrumător Maria 
Ciotău, Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava. 
 „Sunt în mâinile voastre!” – Diana Moscaliuc, cl. a VIII-a C.  
Prof. îndrumător Dimitrie Roman, Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”                           
( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava. 

 
Menţiuni speciale 

 „Pentru mediul înconjurător doar Faptele vorbesc !!!!!!!!!!!!!!!”-  
       2 postere –  Oana Stamatin, cl. a VII-a. Profesor coordonator 
       Vasile Climescu, Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman, jud. Neamţ; 
 „Fii verde, protejează natura!”- Maria Rebeca Gramaticu, cl. a VIII-a B. 

Prof. îndrumător Narcisa Ioana Ruse, Liceul de artă „ George Georgescu” 
Tulcea, jud. Tulcea,  

 „Educaţia ecologică prin activităţi extraşcolare”, „Ziua Păsărilor-         
1 Aprilie”-  prof. Delia Bartha, Şcoala „George Coşbuc” cu clase I-VIII, 
Baia Mare, jud. Maramureş 

 „Să ocrotim Delta”- prof. Elisabeta Panait şi înv. Gabi Bălan, Şcoala 
Nr.14 cu clase I-VIII), Tulcea, jud.Tulcea 

 ,,De noi depinde cum va arăta Pământul!"- Andrei Popescu, Andreea 
Parasca şi Lucian Bodîrlău. Prof. îndrumător Elena Bîru, Şcoala Nr.2 (cu 
clase I-VIII), Vicovu de Sus, jud. Suceava 

 „SOS NATURA”-  înv. Diana Juravle, Şcoala Dimitrie Onciul”"( cu clase 
I-VIII), Straja, jud. Suceava 
 

„Calendarul ecologic-  postere”-  Clasele V-VIII, Şcoala Nr.3 „Mihai    
Eminescu”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava:  

 „Ziua Soarelui –  21 iunie” - Claudia Corduneanu, cl. a V-a B; 
„Ziua Internaţională a Meteorologiei –  23 Martie” - Miruna- Maria Botezat, cl. a V-a B; 
„Ziua Internaţională a Mării Negre – 31 Octombrie” - Georgiana- Florina Grigoraş, cl. a V-a C;  
„Ziua Pământului – 22 Aprilie” - Alexandra- Cosmina Burciu, cl. a V-a C;   
 „Ziua Mondială a Stratului de Ozon– 16 Septembrie”- Bianca Olenici şi Anda-Ioana 
Sandu, cl. a VI-a A; 
„Ziua Mondială a Munţilor Curaţi – 26 Septembrie”- Andreea Galan, cl. a VI-a C; 
„Ziua Grădinilor Zoologice – 9 August” - Ariana Lazurcă, cl. a VI-a C; 
„Ziua Mondială a Populaţiei – 11 Iulie” şi „Ziua Internaţională de Protest Împotriva 
Reactoarelor Nucleare – 14 Decembrie” - Denisa Burlică, cl. a VII-a A;  
„Luna Pădurii – 15 Martie – 15 Aprilie”-  Oana- Gabriela Bejinari, cl. a VII-a C; 
„Ziua Internaţională pentru Eradicarea sărăciei” - Naomi Bilan – Denisa cl. a VII-a C;  
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„Ziua Soarelui – 21 Iunie” - Lorena- Diana Ozarchievici, cl. a VII-a C;  
„Luna Pădurii – 15 Martie – 15 Aprilie” -  Claudia- Maria- Alexandra Zaharie, cl. a VII-a C;  

Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII), Rădăuţi, jud. Suceava: 
 „Protejaţi mediul!” şi „Aşa da! Aşa nu!” – Simona Bâzgan, cl. a V a A; 
„Toţi pentru natură!”- Paula Berechea, cl. a V-a A; 
 „Păstraţi mediul curat!”-Veronica Istrătoaie, cl. a V-a A; 
 „Protejaţi mediul înconjurător” – Mihaela Droniuc, cl. a V-a A; 
 „Fii eco! Fii bun cu natura!”- Ioana Iftinchi, cl. a V-a A; 
 „Fără poluarea!”- Marian Radu Sinculeţ, cl. a V-a A; 
„Protejaţi mediul!”- Valentin Lavric, cl. a V-a A; 
„Stop defrişărilor!”-  Cătălina Ailenii, cl. a V-a A; 
„Salvaţi Natura!”-  Sebastian Haraseniuc, cl. a V-a A; 
„Protecţia naturii”-  Oana Boicu, cl. a V-a A; 
„Nepoluat/Poluat” – Denisa Pandeli, cl. a V-a A.  
„Univesul în mâinile omului”- Teodora Oana Ştefan şi Iuliana Droniuc, cl. a VI-a A; 
„Pământul în alb şi negru”- Teodora Oana Ştefan şi Iuliana Droniuc, cl. a VI-a A; 
„Reciclaţi deşeurile”-  Diana Aburlăciţei, cl. a VI-a B; 
„Un zâmbet pentru Terra!” – Mihaela Bercu, cl. a VI-a B; 
„Poluarea o realitate tristă” – Daniel Moloci, cl. a VI-a B; 
„Pământul-comoara noastră”- 2 postere - Bida Alma Ella, cl. a VII-a B; 
„Gândeşte liber, gândeşte curat!” - Andreea Maxim, cl. a VII-a B; 
 „Pământul e în pericol”- Geanina Tivadar, cl.a VIII-a A; 
 „Efectele poluării asupra mediului!” - Miruna Pîslar, cl. a VIII-a B; 
„Protejaţi Terra!”- Andreea Şerban, cl. a VIII-a B; 

 
Liceu: 
 
Premiul I  

 „Eco- patrula în acţiune”- Cătălina Ciobanu- clasa a IX-a A.  
 Profesor îndrumător Maricica Niţă. 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, jud. Neamţ. 
 Premiul al II-lea 
 „Terra- copil galactic”- prof. Nicolae Ivanov. 

Colegiul „Brad Segal”, Tulcea, jud. Tulcea. 
 

 Premiul al III-lea 
 „Ce alegi?” – Roxana Atomei, Lavinia Coşofreţ şi Diana Acsinte.  
 Prof. coordonator Elena Petrariu. 

Asociaţia Clubul Ecologic ECOMIL 2002, Vînători, Neamţ. 
 Menţiune 
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 „Afiş eco”- prof. coordonator Daniela Dumitraş. 
Colegiul Agricol „Vasile Adamachi”, Iaşi, jud. Iaşi. 
 

CONCURSUL DE REVISTE DE ATITUDINE ECOLOGICA 
 

Comisia de jurizare: 
1. Prof. Luminiţa Lăzărescu - Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, 

Rădăuţi; 
2. Prof. Iulian Halip- Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi; 
3. Prof. Doina Harand- Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII),  Rădăuţi; 
4. Prof. Angela Sehlanec- Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi; 
5. Prof. Mirela Frunză- Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”( cu clase I-VIII),  Rădăuţi; 

Învăţământ primar şi gimnazial: 
 

Premiul Titlul revistei 
I „EcoGeneraţii” – Nr.5, 2011 - Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”              

(cu clase I-VIII),  Rădăuţi, jud. Suceava. 
Profesor coordonator: Cornelia Hatnean. 
 

II „Puls Eco” – Nr. 4-5, 2010-2011,  Grup Şcolar Dumbrăveni,                   
jud. Suceava. Profesor coordonator Romeo Bolohan. 
„Floare de colţ”- revista clasei a IV-a A- Şcoala Nr. 5                     
„Bogdan Vodă” (cu clase I-VIII), Rădăuţi,  jud. Suceava.  
Profesor coordonator: Mihaela Amariţei. 
 

III „Eco-Grafia”- Nr. 6, 2011, Şcoala Horia (cu clase I-VIII),               
jud. Neamţ. Prof. coordonator Emilia Ciomârtan. 
„Aproape de sufletul naturii” – 2010 - Şcoala (cu clase I-VIII 
,Academician Marin Voiculescu”, Giurgiu, jud. Giurgiu. Profesor 
coordonator: Maria Vlad. 
 

 
Menţiune 

 
„Păzitorii vieţii”-  Nr.2, 2011- Şcoala „George Coşbuc”, (cu clase I-VIII), 
Baia Mare, jud. Maramureş. 
Prof. coordonatori: Vasile Florin Pop, Silvia Camelia Duţă,                       
Delia Bartha. 
 

Menţiune 
specială 

„ECO BEST”- Nr.2/3- Şcoala Bosanci (cu clase I-VIII),                            
jud. Suceava. Prof. coordonator: prof. Amos Ştefania. 
„Glasul Naturii”- Nr.1, 2011- Şcoala Clit (cu clase I-VIII),                       
jud. Suceava. Prof. coordonator: Veronica Boloca. 
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Liceu: 
 

Premiul Titlul revistei 
I „EcHo”- Nr.6, 2011- Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, 

Rădăuţi, jud. Suceava. Profesor coordonator Liviu Hatnean. 
II „Eco-Mozaic”- supliment al revistei „Mozaic”, 2011- Colegiul Tehnic 

„Samuil Isopescu”, Suceava, jud. Suceava. Profesori coordonatori: 
Niculina Pauliuc şi Constantin Cocerhan. 
„Transparenţe” – Nr.3, 2010- Grup Şcolar „G. G. Longinescu”, 
Focşani, jud. Vrancea. 
Profesor coordonator Doiniţa Ungureanu. 

III „Ecoul narturii” – Nr. 4, 2011 – Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu”, Suceava, jud. Suceava. 
Profesor coordonator: Cristina Maxim. 
„ECOlogişti voluntari”- Nr.1,  2011-  Asociaţia Clubul Ecologic 
ECOMIL 2002, Vînători, Neamţ. Colectiv de redacţie: prof. Elena 
Petrariu; elevii: Simona Andreea Ursache, Iustina Dolhescu şi 
Andreea Niţă. 

Menţiune „Ecologica”-  Nr.3, 2011-  Colegiul Silvic „Bucovina”, Câmpulung 
Moldovenesc, jud. Suceava. 
Colectiv de redacţie: elevii Adelina Grămadă şi Şesureac Andreea;  
prof.  Ana Latiş şi Liliana Bodnar. 

Menţiune 
specială 

„ECO-PERSPECTIVE”- Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”, 
Braşov, jud. Braşov. 
Profesor coordonator: Mihaela Adela Şandor. 
„Geografica”- revista clasei a X - a B - Colegiul Naţional „ A. D. 
Ghica”, Alexandria, jud. Teleorman. 
Prof. coordonator: Nicolae Ruscu. 
„Ai! Terra”– Nr.8, 2011- Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Bârlad, jud. 
Vaslui.  
Prof.coordonatori: Beatrice Angheluţă, Emilia Dîlcu, Natalia Sava şi 
Luminiţa Ţîrcă.  
„Calendarul mediului”-  Colegiul Tehnic Piatra Neamţ, jud. Neamţ. 
Prof. coordonator Alina Ciornei. 

 
Hatnean Liviu – Profesor coordonator Eco-Şcoala,  

Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” 
Hatnean Cornelia - Profesor coordonator Eco-Şcoala, 
Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă”(cu clase I-VIII), Rădăuţi 
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AL 3-LEA SIMPOZION REGIONAL DE ELECTROCHIMIE DIN SUD-
ESTUL EUROPEI, Bucureşti 13-17 mai 2012 

 
Third Regional Symposium on Electrochemistry: South‐Eastern Europe (RSE-SEE3)  

 
Hotel Ramada Parc,  Bucharest, Romania, May 13 to 17, 2012 

  
În perioada 13-17 mai 2012 s-a desfăşurat la Bucureşti al 3-lea simpozion 

regional de electrochimie din sud-estul Europei (THIRD REGIONAL 
SYMPOSIUM ON ELECTROCHEMISTRY - SOUTH-EASTERN EUROPE, 
acronim RSE-SEE3). Simpozionul a fost organizat pentru prima dată în România, 
fiind prima manifestare internaţională de acestă amploare în România în domeniul 
electrochimiei, având ca organizatori  Societatea Română de Chimie şi Universitatea 
Politehnica din Bucureşti. Simpozionul a continuat ediţiile anterioare de succes din 
Rovinj, Croaţia (2008) şi Belgrad, Serbia (2010).  

 
Tematicile abordate în cadrul acestui simpozion au fost: 

 Metode Experimentale şi Teoretice în Electrochimie 
 Electrochimie Fizică şi Electrochimie Analitică 
 Electrochimie Organică 
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 Electrochimia Mediului 
 Bioelectrochimie şi Aplicaţii Biomedicale 
 Electrochimie la scară nano şi moleculară 
 Conversia Energiei şi Dispozitive de Stocare (baterii, pile solare şi de 

combustie, capacitori electrochimici) 
 Coroziune, Pasivare şi Filme Anodice 
 Electrochimia Structurilor Funcţionale şi a Materialelor (nanostructuri, 

filme polimerice conductoare, dielectrici, semiconductori) 
 Dispozitive pentru Senzori Electrochimici şi Electronici 
 Sinteze Electrochimice, Depuneri, Electroliză şi Inginerie 

 
Simpozionul RSE-SEE3 a constat în sesiuni de prezentări orale completate de 

sesiuni de postere dedicate, care au permis tuturor cercetătorilor să-şi prezinte 
activitatea ştiinţifică într-un mediu de înalt nivel ştiinţific şi tehnic. Manifestarea a 
fost însoţită pe toată perioada desfăşurării de o expoziţie de aparatură ştiinţifică. 

În cadrul acestui simpozion s-a desfăşurat şi un workshop (atelier de lucru) pe 
tema noilor materiale pentru recunoaşterea electrochimică a speciilor minerale şi 
biologice. Acest workshop a fost la a doua ediţie, fiind susţinut în limba franceză: 
Atelier ştiinţific internaţional francofon „Nouveaux matériaux pour la 
reconnaissance électrochimique des minéraux et des espèces biologiques” 
acronim « NOMARES ». Prima sa ediţie a avut loc la Bucureşti, în 18 – 19 iunie 
2010. De asemenea, a avut loc a doua ediţie a Simpozionului regional de 
electrochimie pentru studenţi (SSRSE-SEE3) pentru a stimula participarea tinerilor 
cercetători şi pentru a-i atrage spre acest domeniu de investigaţie fascinant. 
Informaţiile privind aceste manifestari sunt disponibile la adresele: http://rse-
see3.upb.ro/, http://remorese.chim.upb.ro/nomares/.  

Lucrările conferinţei internaţionale s-au desfăşurat la RAMADA 
BUCHAREST PARC HOTEL din Bucureşti, conferinţa fiind semnalată pentru public 
prin banere şi panouri. 
 La deschiderile oficiale ale Atelierului NOMARES (13.05.2012), SSRSE-
SEE3 (13.05.2012) şi a Simpozionului RSE-SEE3 (14.05.2012) printre alocuţiuni se 
pot menţiona luările de cuvânt din partea preşedinţilor ediţiilor anterioare ale 
conferinţei RSE-SEE, din 2008, Croaţia, prof. Visnja HORVAT-RADOSEVIC şi din 
2010, Serbia, prof. Vesna MIŠKOVIĆ-STANKOVIĆ. În sală au fost prezenţi invitaţi 
de la ambasada Franţei, personalităţi ştiinţifice străine şi româneşti din domeniul 
electrochimiei.  
 Obiectivele îndeplinite ale conferinţei au corespuns în totalitate scopurilor 
pentru care s-a creat acest simpozion: 
a) prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi de 
dezvoltare: au fost prezenţi 174 participanţi dintre care 95 români şi  79 străini din 
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25 de ţări ale lumii (Serbia-10, Croaţia-9, Bulgaria-6, Ungaria-5, Slovenia-1, Cehia-
2, Germania-3, Spania-3, Franţa-14, Polonia-1, Letonia-1, Slovacia-1, Macedonia-1, 
Portugalia-2, Elveţia-1, Olanda-1, Finlanda-1, Anglia-4, Turcia-5, China-1, Japonia-1, 
Coreea de Sud-2, Iran-2, Canada-1, USA-1), 
b) cunoaşterea  realizărilor din domeniul tematicii manifestării, reflectată în 
prezentarea a 24 lucrări invitate şi plenare, 55 comunicări orale, 86 postere şi 10 
expozanţi cu aparatură ştiinţifică din domeniu. 
c) integrarea specialiştilor din Sud-Estul Europei în activităţile comunităţii ştiinţifice 
internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acestora 
d) deschiderea/dezvoltarea de noi direcţii de cercetare în electrochimie în domeniul 
recunoaşterii moleculare sau al tehnologiilor avansate cu aplicaţii mixte 
e) stimularea inovării, în special în cadrul sesiunii de postere 
f) intensificarea participării specialiştilor din Sud-Estul Europei la Programele de 
Cercetare Internaţionale, ceea ce a permis deasemenea integrarea  României în aceste 
programe; acest punct este ilustrat prin includerea în programul simpozionului a 
atelierului NOMARES cuprinzând sesiuni de plenare şi comunicări orale (duminică 
13 mai) dedicate realizărilor obţinute în cadrul convenţiei europene finanţată de 
Agenţia Universitară a Francofoniei. 
g) stimularea colaborării internaţionale în domeniul cercetării-dezvoltării rezultă 
evident, în special prin prezenţa unor specialişti de înaltă recunoaştere ştiinţifică din 
întreaga lume: Richard COMPTON - University of Oxford, UK Wolfgang 
SCHUHMANN - Ruhr-Universität Bochum, Germany, Ari IVASKA - Åbo Akademi 
University, Turku, Finland, Serge COSNIER - University Joseph Fourier, Grenoble, 
France, Philippe HAPIOT - University of Rennes 1, France, Anny JUTAND - Ecole 
Normale Superieure de Paris 6, France, Jean Claude MOUTET- University Joseph 
Fourier, Grenoble, France, Jean LESSARD - University of Sherbrooke, Quebec, 
Canada, Vesna MIŠKOVIĆ-STANKOVIĆ - University of Belgrade, Serbia, Visnja 
HORVAT-RADOSEVIC - Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia, Zdravko 
STOYNOV - IEES- BAS, Sofia, Bulgaria, Gyorgy INZELT - Eötvös Loránd 
University, Budapest, Hungary, Emil PALEČEK - Czech Academy of Sciences, Brno, 
Czech Republic, dar şi a multor specialişti din ţară (MUREŞAN Liana şi ILEA Petru 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, SĂNDULESCU Robert  Universitatea de 
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, VASZILCSIN Nicolae - 
Universitatea “Politehnica” din Timişoara, CÂRÂC Geta - Universitatea Dunărea de 
jos din Galaţi, VIŞAN Teodor, BUDA Mihai şi LUPU Stelian - Universitatea 
“Politehnica” din Bucureşti, VOLANSCHI Elena - Universitatea din Bucureşti) 
 Pagina web a conferinţei http://rse-see3.upb.ro/ a permis înregistrarea on-line a 
participanţilor. 
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 Bilanţul conferinţei 
 
 Manifestarea a avut o importanţă deosebită pentru diseminarea propriilor 
rezultate de cercetare, a altor grupuri de cercetare din ţară şi din străinătate. 
 Manifestarea a avut o relevanţa deosebită în domeniul electrochimiei în ţările 
din Sud-Estul şi Centrul Europei fapt dovedit de renumele ştiinţific al celor 24 de 
conferenţiari invitaţi, de numărul mare al participanţilor (174) şi, nu în ultimul 
rând, de numărul mare de ţări reprezentate la conferinţă (25). De menţionat este 
prezenţa unor personalităţi din străinătate în comitetul de organizare (11 străini şi 3 
români) şi în comitetul ştiinţific (9 străini şi 4 români), precum şi numărul mare de 
lucrări prezentate de participanţii străini. Astfel, la RSE-SEE3 s-au susţinut în limba 
engleză 70 lucrări din străinătate: 18 conferinţe plenare ale conferenţiarilor invitaţi 
şi 2 conferinţe plenare de la firmele  Autolab (Olanda) şi Bio-Logic (Franţa), 26 
prezentări orale, 24 postere, iar la SSRSE s-au susţinut 4 comunicări orale ale 
studenţilor doctoranzi străini în limba engleza. În cadrul workshopului 
NOMARES 2012 s-au susţinut în limba franceză 2 conferinţe plenare a unui 
conferenţiar invitat din Franţa şi a unui reprezentant de la firma Bio-Logic (Franţa). 
 Manifestarea ştiinţifică permite dezvoltarea şi deschiderea în România a unor 
noi direcţii de cercetare. 
 La manifestare au participat un număr foarte mare de participanţi cu 
preocupări în domeniu din universităţi de prestigiu din toată lumea (27 universităţi 
din străinătate şi 10 universităţi din România)  
 Manifestarea a permis realizarea unei expoziţii de produse ale firmelor 
româneşti în electrochimie în domeniul aparaturii electrochimice  
 Lucrările conferinţei RSE-SEE3 şi cele pentru SSRSE-SEE2 au fost 
diseminate în limba engleză, iar lucrările prezentate în cadrul workshopului asociat 
NOMARES 2012 în limbile franceză şi engleză. S-au elaborat volumele de rezumate 
pentru conferinţa RSE-SEE3 şi workshop-ul NOMARES 2012. Coperţile acestor 
volume sunt prezentate în acest text.  

Manifestările culturale au fost susţinute de Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică, Filarmonica “George Enescu” şi de Institutul Francez din 
Bucureşti (un recital de pian în Sala Mare a Ateneului Roman susţinut de pianista 
Gabriela Ungureanu în seara de 13.05.2012, şi un concert de pian la patru mâini 
susţinut de pianistele Aurelie Samani şi Gabriela Ungureanu în seara de 14.05.2012 în 
sala “Elvira Popescu” a Institutului Francez din Bucureşti). Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului a oferit pliante publicitare cu România în limbile 
engleză şi franceză care au fost distribuite participanţilor în mapele de conferinţă. 
Programul social al conferinţei a cuprins şi o plimbare prin Bucureşti cu vizitarea unei 
expoziţii de pictură contemporană la Palatul Parlamentului şi a Muzeului Zambaccian, 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XIX, 1/2012  39 

precum şi o excursie la obiective turistice şi mânăstiri din Bucovina organizată la 
sfârşitul conferinţei (17-20.05.2012). 

 
  

Pe coperţile volumelor editate cu prilejul  simpozionului sunt menţionate 
numele sponsorilor, cărora le mulţumim şi pe această cale:  
 Agenţia Universitară a Francofoniei  
  Societatea de Electrochimie din România  
   International Society of Electrochemistry  
     Institutul Francez din Bucureşti 
      Ambasada Franţei  
      Filarmonica “George Enescu”  
        
 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
   Bio-Logic (Franţa)  
    PalmSens 
     Analytik Jena Romania 
      Agilent Technologies 
 Mecro System 
  Uniscan Instruments (Anglia) 
   Dropsens (Spania) 
    Metrohm Romania 
     ANDREESCU LABORSOFT Bucureşti 
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 În cadrul discuţiilor purtate în timpul simpozionului RSE-SEE3 cu membrii 
comitetelor ştiinţific şi de organizare ale conferinţei RSE-SEE s-a stabilit ca 
următoarele manifestări să se desfăşoare la interval de 2 ani, ca şi până acum. Totuşi, 
datorită suprapunerilor cu cele mai importante conferinţe internaţionale de 
electrochimie, care au loc în anii pari, s-a hotărât ca următoarele conferinţe regionale 
RSE-SEE să aibă loc în anii impari. Au existat două propuneri pentru următoarea 
locaţie a conferinţei RSE-SEE4 (Slovenia şi Bulgaria), ambele propuneri putând fi 
realizabile în 2013. Comitetele au hotărât ca ediţia din 2013 să fie organizată pe 26-30 
mai în Slovenia, la Liubliana (info@rse-see; http://www.rse-see), iar cea din 2015 în 
Bulgaria. Seria de Simpozioane RSE-SEE va deveni astfel recunoscută ca un 
eveniment major dedicat problemelor ştiinţifice, tehnologice şi de producţie care 
aparţin diverselor domenii legate de electrochimie, ca rezultat al iniţiativei comune a 
Societăţilor Est-Europene de Chimie şi Electrochimie. 
 

Prof.dr.ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU, Preşedinte RSE-SEE3 
Prof.dr. Elena DIACU - Preşedinte Comitet de organizare  
Prof.dr.ing. Corneliu-Victor RADU - Preşedinte Comitet local de organizare  

 
 


