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Profesor dr.ing. IONEL CONSTANTINESCU 
1936-2012 

 
 Profesorul Ionel Constantinescu s-a născut în data de 21 octombrie 1936 în 
com. Pietroasele, jud. Buzău. A urmat studiile universitare la Institutul Politehnic 
Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială pe care le-a absolvit în 1959, iar în anul 
1969 a obţinut titlul universitar de Doctor inginer în aceeaşi universitate. 
 Profesorul Ionel Constantinescu a urmat specializarea Tehnologia 

Îngrăşămintelor Minerale la Institutul Politehnic “LENSOVIET”, Leningrad (1964), 
iar în 1970 a urmat cursurile postuniversitare în specialitatea Chimia şi tehnologia 

apei la Institutul Politehnic Karlsruhe. În anul 1980 a urmat cursurile postuniversitare 
în specialitatea Protecţia Calităţii Apelor la Technische Hochschule Darmstadt. În 
perioada 1982-1990 profesorul Ionel Constantinescu a fost cadru didactic asociat la 
Institutul Politehnic Karlsruhe. 
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 Profesorul Ionel Constantinescu a desfăşurat o intensă activitate de cercetare 
în domeniul tehnologiei îngrăşămintelor minerale şi în domeniul tratării şi epurării 
apelor. Rezultatele cercetărilor au făcut obiectul unui număr de peste 180 lucrări 
ştiinţifice publicate sau comunicate, 45 contracte de cercetare ştiinţifică în calitate de 
director, 8 brevete de invenţie şi 10 cărţi de specialitate.  
 Activitatea didactică a profesorului Ionel Constantinescu s-a desfăşurat timp 
de aproape 50 ani în Universitatea Politehnica din Bucureşti, perioadă în care a 
condus 30 teze de doctorat a fost întemeietorul şcolii de ingineria mediului..  
 Aprecierea activităţii profesorului Ionel Constantinescu este concretizată în 
distincţii şi medalii oferite domniei sale la Salonul EUREKA-Bruxelles, Salonul 
International de Invenţii-Geneva, Olimpia Genius –Budapesta. În anul 2000 a fost 
decorat cu Ordinul “Serviciul Credincios”.  
 Profesorul Ionel Constantinescu a fost membru în numeroase societăţi 
profesionale: Societatea de Chimie din România, Societatea Independentă pentru 
Protecţia Mediului, Societatea foştilor bursieri DAAD – SOFTDAAD, Societatea de 
Inginerie Chimică din România şi Centre International des Engrais Chimiques CIEC 
(filiala România).  
Medalii şi Distinctii: 

- Ordinul “Meritul Stiinţific” (1982) 
- “Diploma de onoare” a Universităţii Tehnice Darmstadt (1993) 
- Medaille d’Or avec Mention 1999/Brussels Eureka’99 Procedé de fabrication 

d’engrais solides et liquides à base de Nitrate de Calcium,  
- Medaille d’Or, 1999/ Brussels Eureka’99 Engrais liquides au Nitrate de 

Calcium  
- Medaille d’Argent, 2000/ Salon International des Inventions Genève 

Technologie pour fabriquer des engrais en utilisant de Nitrate de Calcium,  
- Medaille d’Or avec Mention, 2000/ Brussels Eureka 2000, Récupération des 

métaux présents dans les boues provenant du traitement des eaux usées 
- Medaille d’Or avec Mention, 2000/ Brussels Eureka 2000 Procedé pour 

désulfurer les gas de combustion 
- Gold Medal, 2000/ Genius 2000-Budapesta, Technology for concomitantly 

producing liquid and solid fertilizers, using as raw material Calcium Nitrate 
- Gold Award, 2000/ London International Invention Fair Process to obtain 

liquid and solid fertilizers based on Calcium Nitrate 
- Ordinul “Serviciul Credincios” (2000)  
- “Diploma de onoare UAP 2000” 
- “Diploma de excelenţă UPB-2007” 

Cărţi reprezentative publicate: 

1. Sz.Lanyi, Ionel Constantinescu, Tehnologia amoniacului, vol. 1, Ed. IPB, 1984 
2. Sz.Lanyi, Ionel Constantinescu, Tehnologia amoniacului, vol. 2 Ed. IPB, 1984 
3. Sz.Lanyi, Ionel Constantinescu, Tehnologia acidului azotic, Ed. IPB 
4. Sz.Lanyi, Cristina Costache, Rodica Stanescu, Anne Marie Beşliu, Ionel 

Constantinescu, Tehnologia ingrăşămintelor cu azot, vol. 3 Ed. IPB, 1993 
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5. D.Robescu, Diana Robescu, Sz. Lanyi, Ionel Constantinescu, Tehnologii şi 
echipamente în tratarea apelor Ed. Tehnică 2000  

6. Rodica Stănescu, Cristina Costache, Sz. Lanyi, Ionel Constantinescu, Dinamica 
poluanţilor în mediu, Editura Printech, 2000, ISBN 973-652-136-2  

7. D.Robescu, Sz.Lanyi, Diana Robescu, Ionel Constantinescu, Fluide polifazate, 
Editura Tehnică, Bucureşti, 2000, ISBN 973-31-1535-5.  

8. D.Robescu, Sz.Lanyi, Diana Robescu, Ionel Constantinescu, A.Verestoy, 
Wastewater Treatment. Technologies, installations, equipments, Ed. Tehnică, 
Bucureşti, 2001, ISBN 973-31-2066-9. 

 
Prof.Dr.Ing. Cristina COSTACHE, 
Şef Departament Chimie Analitică şi Ingineria Mediului  
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
Strada Gheorghe Polizu 1-7, corp E, cam 201C 
Cod 011061, Sector1, Bucureşti, ROMANIA 
TEL: 4021 402 38 24 
cristina.costache@yahoo.com 
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Instituţii de învăţământ superior cu profil de chimie din România  
 

Facultatea de Chimie din Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi 

 

 
 
 Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
reprezintă una din şcolile de elită ale învăţământului superior românesc oferind 
activităţi didactice şi ştiinţifice de înalt nivel profesional, fiind atestată la clasificarea 
efectuată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
Asociaţia Universităţilor Europene, ca Facultate de categoria A. Istoria Facultăţii 
constituie file ale istoriei învăţământului chimic românesc. Disciplina Chimie, predată 
iniţial în cadrul Facultăţii de Filosofie, apare odată cu anul de naştere al Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 1860. Catedra de Fizică şi Chimie a funcţionat în 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe din 1864 şi a făcut trecerea la Catedra de Chimie în 1878 
şi, ulterior, la Catedrele de Chimie Organică şi Chimie Anorganică, în 1892. Catedra 
de Chimie Fizică şi Analitică apare în 1913 şi împreună cu celelalte două constituiau 
structura unei Facultăţi de Chimie în accepţiunea europeană a timpului şi au permis, 
în 1948, înfiinţarea Facultăţii de Chimie în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza’’ din Iaşi. Începând cu anul 1974, Facultatea de Chimie a fost unificată cu cea 
de Chimie Industrială, creându-se Facultatea de Tehnologie Chimică la Institutul 
Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza" din Iaşi. 
 Cadrele didactice ale Facultăţii de Chimie au desfăşurat şi desfăşoară o intensă 
activitate educativă şi de cercetare care să permită asigurarea unei pregătiri 
fundamentale studenţilor şi a uneia de specialitate masteranzilor şi doctoranzilor. 
Calitatea corpului didactic poate fi relevată prin multiple argumente, amintim doar 
unul: numărul mare de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, naţionale 
şi internaţionale, de mare prestigiu, cotate ISI, raportat la numărul de cadre didactice, 
situează Facultatea de Chimie pe podiumul facultăţilor de chimie din România. 
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Ca urmare a rezultatelor foarte bune înregistrate, atât în cercetare cât şi pe plan 
didactic/educaţional, facultatea se bucură de un binemeritat prestigiu. Celor interesaţi 
de studiul sau aprofundarea tainelor chimiei le oferim trei posibilităţi: studii de 
licenţă, studii de aprofundare - master şi studii avansate şi de specializare - 
doctorale. 
 Pregătirea studenţilor se realizează cu echipamente moderne, de ultimă 
generaţie, iar eforturile financiare efectuate fac astăzi ca Facultatea de Chimie să ofere 
condiţii de studiu de nivel european. În ultimii ani s-a diversificat oferta educaţională, 
prin înfiinţarea şi acreditarea de noi specializări de licenţă şi masterat, specializări 
care să răspundă într-o mai mare măsură cerinţelor actuale de pe piaţa muncii. 
Absolvenţii facultăţii noastre, prin competenţele obţinute în pregătirea lor 
profesională, pot fi angajaţi ca şi chimişti, cercetători într-o gamă foarte diversificată 
de activităţi industriale, de cercetare, dar şi de educaţie, atât în ţară cât şi în străinătate. 
Absolvirea unei specializări din cadrul Facultăţii de Chimie a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este o garanţie a dobândirii unei bune pregătiri 
profesionale constituind, în acelaşi timp, o certitudine a recunoaşterii naţionale şi 
internaţionale.  
 Oferta educaţională a Facultăţii de Chimie din cadrul Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi este concretizată în următoarele programe de studii: 

� Studii universitare de licenţă, cursuri de zi, cu durata de 3 ani, în domeniile:  
1. Chimie cu specializările: 

- Chimie 
- Biochimie tehnologică 
- Chimie informatică 

 

2. Ştiin ţa mediului cu specializarea Chimia mediului 
 

� Studii universitare de master, cursuri de zi, cu durata de 2 ani în domeniul 
Chimie ce cuprind specializările 

 
1. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice  
2. Chimia mediului şi siguranţă alimentară 
3. Chimia în ştiinţele integrate - master didactic  
4. Studii avansate în chimie - master de cercetare  
5. Chimia şi biochimia heterociclurilor   
6. Chimie coordinativă aplicată   
7. Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului 

 
� Studii universitare de doctorat, cu durata de 3 ani în domeniul Chimie şi 
Ştiinţa mediului 
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 Pentru înţelegerea fenomenelor chimice şi a legilor ce le guvernează, studenţii 
facultăţii noastre studiază şi alte discipline fundamentale, matematica şi fizica, sau 
discipline de graniţă, cum sunt chimia fizică şi biochimia. În plus, aceştia participă la 
cursuri de limbi moderne şi calculatoare. Majoritatea disciplinelor ştiinţifice pe care le 
studiază studenţii de la facultatea noastră cuprind toate formele de instruire: cursuri, 
seminarii şi laboratoare. Se urmăreşte să se asigure şi să se obţină o pregătire cât mai 
bună a studentului, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, astfel încât să se 
poată adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le va permite 
să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile 
medicale.  
 În timpul şcolarizării studenţii pot opta pentru frecventarea modulului 
psihopedagogic, în cadrul căruia aceştia obţin competenţe pe baza cărora, după 
absolvire, pot ocupa poziţii în domeniul educaţional sau de leadership. În cadrul 
acestui modul studenţii efectuează practică pedagogică în instituţii din învăţământul 
preuniversitar. 
 Printre facilităţile de care se bucură studenţii Facultăţii de Chimie din cadrul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se regăsesc:  
� Cazare în căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în limita locurilor 
disponibile, conform unei ierarhizări efectuată de o comisie alcătuită de reprezentanţii 
studenţilor şi respectând regulamentele în vigoare;  
� Acces nelimitat la INTERNET, în spaţiile de studiu şi cămine;  
� Burse de merit, burse de studiu, burse sociale şi ajutoare financiare de sprijin 
pentru studenţii cu venituri reduse;  
� Burse de mobilitate internaţională oferite anual pentru studii în străinătate; 
Facultatea de Chimie şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca instituţie 
guvernantă, are încheiate acordurile bilaterale cu Universităţi de prestigiu din Franţa, 
Germania, Anglia, Italia, Belgia, Grecia, Ungaria, Austria, Spania şi Turcia 
oferind studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice posibilitatea de a 
efectua stagii de studiu şi de cercetare în aceste universităţi. În ultimii ani, peste 75 de 
studenţi ai Facultăţii de Chimie au beneficiat de astfel de stagii în străinătate şi peste 
40 de absolvenţi au obţinut titlul de Doctor în Chimie în aceste universităţi. Unii 
dintre absolvenţii noştri sunt actualmente cadre didactice sau cercetători în 
universităţi, instituţii şi laboratoare din străinătate, făcând cinste Facultăţii de Chimie 
şi universităţii ce i-au format ca specialişti şi profesionişti în domeniul chimiei. 
� Acces la Biblioteca facultăţii, secţie specializată a Bibliotecii Centrale Universitare 
„Mihai Eminescu" din Iaşi;  
� Servirea mesei la cantinele din campusurile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" 
din Iaşi;  
� Tabere pentru studenţii cu rezultate excelente;  
� Săli şi terenuri de sport; 
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� Integrare în activităţile de cercetare ale celor şase colective ale facultăţii: Chimie 
analitică, Chimie anorganică, Chimie fizică şi teoretică, Chimia materialelor, Chimie 
organică, Biochimie. 
 Activitatea de cercetare cuprinde forme multiple: cercetare fundamentală pe 
bază de planuri interne, cercetare aplicativă, cercetare pe bază de contracte şi granturi, 
cercetare ştiinţifică în cadrul elaborării lucrărilor de licenţă, disertaţie şi a tezelor de 
doctorat, colaborări ştiinţifice cu universităţi şi centre de cercetare din străinătate, 
organizare de simpozioane, participări la congrese interne şi internaţionale. 
Activitatea de cercetare a facultăţii este parte constituentă a departamentului de 
cercetare şi este concretizată şi în numeroasele granturi competitive câştigate, 
naţionale şi internaţionale, care au contribuit la dezvoltarea bazei materiale a 
facultăţii. Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică din facultatea noastră sunt 
realizate în cadrul grupurilor şi centrelor de cercetare: Chimia analitică a mediului şi 
studii în ştiinţa mediului pentru regiunea de dezvoltare nord-est a României, Compuşi 
oxidici cu proprietăţi speciale, Compuşi coordinativi şi materiale anorganice, 
Electrochimie şi coroziune, Chimie teoretică şi spectroscopie, Investigarea structurii şi 
reactivităţii moleculare cu simularea mecanismului reacţiei chimice, Chimia 
heterociclurilor aplicată în nanoştiinţe şi mediu, Investigarea cicloimoniu ilidelor şi a 
derivaţilor prin metode convenţionale şi neconvenţionale, Compuşi organici cu cicluri 
penta- şi hexaatomice, Biochimie şi Toxicologie, Chimia Materialelor. Contractele de 
cercetare încheiate cu partenerii interni şi externi constituie resurse importante, care 
asigură suportul didactic şi dotarea laboratoarelor cu aparatură de cercetare 
performantă. Rezultatele cercetărilor fac subiectul unor articole ştiinţifice în reviste, 
cărţi de specialitate, sau sunt prezentate la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale. În acest sens Facultatea de Chimie are o revistă proprie Acta 

Chimica Iaşi (revistă indexată în SciFinder CAPLUS: http://aci.chem.uaic.ro/) în care 
pot fi publicate articole ştiinţifice cu subiecte din toate domeniile chimiei. 
Ca manifestări ştiinţifice organizate de către facultate pot fi enumerate şi următoarele:  

• Conferinţa Facultăţii de Chimie, CHEMYS, care se desfăşoară în cadrul 
manifestărilor Dies Academicus la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;  

• Colloque Franco-Roumain de Chimie Médicinale, CoFRROCM, organizat în 
colaborare cu École des Hautes Études d’Ingénieur din Lille (Franţa); 

• "Chimia - frontieră deschisă spre cunoaştere", sesiune de comunicări ştiinţifice a 
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;  

• „Metode şi mijloace de învăţământ pentru chimie”, sesiune naţională metodico-
ştiinţifică.  

 Pentru elevii care doresc performanţă în domeniul chimiei, cât şi pentru cei 
care iubesc competiţia, facultatea noastră organizează anual, în perioada  
martie-aprilie, Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”. Acest concurs îşi propune să 
descopere şi să promoveze elevii pasionaţi de chimie, adresându-se atât ciclului 
gimnazial, cât şi celui liceal. Premianţii  probelor de la clasa a XII-a pot fi declaraţi 
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admişi la concursul de admitere la Facultatea de Chimie, în condiţiile respectării 
celorlalte prevederi ale metodologiei de admitere. Studenţii anului I admişi pe baza 
acestei proceduri, care frecventează cursurile Facultăţii de Chimie,  beneficiază de 
cazare pe perioada primului an universitar şi de bursă de studiu pe perioada 
semestrului I (în limita resurselor alocate). Acest concurs se încadrează şi în 
activitatea de promovare a Facultăţii de Chimie, acţiune desfăşurată sub sloganul „Fii 

şi tu chimist!”. 
 Studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Chimie, alături de ceilalţi studenţi sau 
absolvenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, beneficiază de ajutorul din 
partea Centrului de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) 
pentru a-şi clarifica aspiraţiile privind cariera, pentru a identifica oportunităţile 
educaţionale şi profesionale şi, de asemenea, pentru consiliere şi suport în dezvoltarea 
lor. 
 Pe durata studiilor universitare sau postuniversitare studenţii şi masteranzii pot 
fi membri în asociaţiile şi organizaţiile studenţeşti din cadrul facultăţii sau 
universităţii. 
 Nu există produs finit de uz industrial, farmaceutic, alimentar sau casnic în 
care să nu se fi investit chimie. Toţi cei interesaţi de studiul structurii şi modificărilor 
la nivel macro sau micromolecular al materiei, precum şi de o incursiune în 
frumuseţea chimiei într-o instituţie cu tradiţie şi cu rezultate remarcabile, sunt 
aşteptaţi la Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din 
Iaşi, spre a-şi îndeplini visele. (Tel: 0232 201063; 0232 201363; Fax: 0232 201313; 
www.chem.uaic.ro). 
 

Conf.dr. Ionel HUMELNICU , 
Prodecan cu activitatea didactică şi probleme studenţeşti, 
Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
Bdul Carol-I, 11, Iasi 700506,  
Tel.:     +40 (232) 201102/2454 
Fax:     +40 (232) 201313 
e-mail: ionel@uaic.ro ;     
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IMUNOSENZORI ELECTROCHIMICI PENTRU 

DETECŢIA MARKERILOR TUMORALI 

1. Introducere 

Anual sunt diagnosticate aproximativ 13 milioane de cazuri de cancer, 
conducând la peste 8 milioane de decese în toată lumea. Cancerul reprezintă una 
dintre principalele cauze de deces, în special în ţările dezvoltate. Diagnosticul 
cancerului în stadii incipiente creşte considerabil rata supravieţuirii, după o terapie 
antineoplazică specifică. 

S-a observat o expresie crescută a markerilor tumorali în cazul proceselor 
canceroase, astfel că detecţia acestora în fluide biologice joacă un rol deosebit de 
important în diagnosticul, screeningul şi determinarea prognosticului bolii. [1] 

Necesitatea dezvoltarii unor dispozitive analitice (biosenzori, imunosenzori 
etc) sensibile, rapide şi noninvazive a devenit în ultima decadă. obiectivul multor 
grupuri de cercetare . 

Un biosenzor reprezintă un dispozitiv analitic care integrează un element 
biologic pe un suport solid, conducând la o interacţiune biospecifică reversibilă cu 
analitul şi un traductor. Elementul biologic poate fi reprezentat de enzime, peptide, 
ADN, ARN sau chiar celule vii. Dacă se utilizează ca element biologic un anticorp 
sau un fragment de anticorp dispozitivul poartă numele de imunosenzor [2]. 

Imunosenzorii pot fi definiţi deci ca dispozitive analitice care implică cuplarea 
unei reacţii imunochimice cu un traductor corespunzător. Principiul general de 
funcţionare al acestora are la bază imunoreacţia de recunoaştere specifică de către 
anticorpul sau antigenul imobilizat la suprafaţa unui traductor a antigenului, respectiv 
anticorpului din probă, care conduce la un semnal analitic proporţional cu 
concentraţia analitului de interes. 

Reacţia specifică dintre regiunile variabile ale unui anticorp şi epitopii unui 
antigen implică diferite tipuri de legături, în special electrostatice şi hidrofobe, forţe 
van der Waals şi legături de hidrogen. Datorită legăturilor relativ slabe dintre antigen 
şi anticorp, reacţia antigen-anticorp este reversibilă, complexul format disociind în 
funcţie de mediul de reacţie (pH, forţă ionică etc). Tăria legăturii dintre un anticorp şi 
antigenul său poate fi caracterizată de constanta de afinitate K.  Afinitatea şi 
specificitatea crescută a imunoreacţiei antigen-anticorp defineşte caracteristicile unice 
ale imunosenzorilor. 

Schema generală a unui imunosenzor cuprinde trei elemente principale aflate 
în contact (Fig. 1): un element de recunoaştere biologică, un traductor fizico-chimic şi 
o parte electronică. În general, se utilizează ca element biologic un anticorp sau un 
fragment de anticorp, care fie este integrat, fie este în contact strâns cu un traductor 
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electrochimic. Partea electronică are rolul de a amplifica şi digitiza semnalul fizico-
chimic obţinut de traductor [1]. În funcţie de traductorul folosit, imunosenzorii pot fi 
clasificaţi în: imunosenzori electrochimici, optici şi microgravimetrici [1, 2, 3]. 
 

 
 

Fig. 1. Schema generală a unui imunosenzor 

 

Un sistem ideal trebuie să aibă următoarele caracteristici: capacitatea de a 
detecta şi cuantifica antigenul de interes în intervalul dorit de concentraţie şi într-un 
timp scurt (preferabil câteva secunde), capacitatea de a cuantifica reacţia de formare a 
imunocomplexului fără adăugarea altor reactivi, capacitatea obţinerii unei suprafeţe 
regenerabile, capacitatea de a detecta legarea specifică a antigenului în probe reale 
[3]. 

Imunosenzorii electrochimici au atras un interes deosebit în ultimii ani datorită 
sensibilităţii crescute, costului redus, timpului scurt de analiză, precum şi a 
posibilităţii de miniaturizare [4]. 

Imunosenzorii prezintă o serie de avantaje ca: selectivitate şi specificitate 
crescută, reversibilitate, consumul unor cantităţi reduse de reactivi, operare uşoară, 
posibilitate de automatizare şi miniaturizare [1]. Un alt avantaj faţă de metodele 
imunologice utilizate în laboratoarele de analiză constă în posibilitatea de detecţie a 
markerilor tumorali din fluide biologice, ceea ce nu implică efectuarea unor manevre 
invazive şi dureroase (traumatizante). 

Dezvoltarea unor noi imunosenzori este de interes datorită potenţialului 
important pe care aceştia îl au în diagnosticul clinic [5], analizele de mediu [6] sau 
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monitorizarea proceselor biologice. În ultimii ani s-au făcut eforturi considerabile 
pentru dezvoltarea de noi imunosenzori sensibili şi selectivi, cu răspuns precis şi 
rapid, pentru diagnosticul clinic al unor boli, capabili să detecteze diverşi markeri sau 
microorganismele patogene responsabile de boală, precum proteine, enzime, hormoni, 
viruşi sau bacterii [1].  
 

2. Metode de imobilizare ale anticorpilor la suprafaţa traductorului 
Un element important în construcţia unui imunosenzor este reprezentat de 

alegerea unei metode corespunzătoare de imobilizare a anticorpilor la suprafaţa 
traductorului, având în vedere faptul că imunosenzorii măsoară semnalele rezultate în 
urma imunoreacţiei specifice dintre analit şi anticorpul imobilizat la suprafaţa 
traductorului [1]. Densitatea optimă şi orientarea corespunzătoare a anticorpilor sunt 
de o deosebită importanţă. Etapa de imobilizare poate avea efecte favorabile, 
conducând la optimizarea parametrilor cinetici ai reacţiei, sau nefavorabile, precum 
distrugerea parţială a paratopului sau creşterea adsorbţiei  nespecifice [2]. 

Se poate opta pentru diverse metode de imobilizare, acestea putând fi 
clasificate în metode bazate pe interacţiuni covalente şi metode bazate pe interacţiuni 
noncovalente [1]. 

2.1. Metode bazate pe interacţiuni noncovalente 
Acest tip de imobilizare a entităţilor imunoactive are la bază interacţiuni 

necovalente între anticorp şi substratul traductorului: interacţíuni hidrofobe, 
interacţiuni electrostatice, forţe van der Waals şi legături de hidrogen, având loc deci, 
interacţiuni chimice slabe, pe lângă simpla adsorbţie fizică. Interacţiunile necovalente 
variază în funcţie de diferitele substraturi ale traductorului. Astfel pentru un substrat 
nepolar anticorpii sau antigenii pot fi adsorbiţi prin interacţiuni hidrofobe sau forţe 
van der Waals, în timp ce pentru substraturi încărcate electric interacţiunile 
necovalente sunt asociate în principal cu interacţiuni electrostatice.Tehnica 
autoasamblării strat-cu-strat a atras un interes considerabil în ultima perioadă [1]. Pe 
baza acestei tehnici a fost construit un imunosenzor amperometric pentru detecţia 
markerului tumoral alfa-fetoproteină; electrozii au fost modificaţi în primă fază cu 
acid 3-mercaptopropansulfonic, etapă urmată de autoasamblarea unui complex de 
nanotuburi de carbon-chitosan încărcat pozitiv şi nanoparticule de platină-albastru de 
Prusia încărcate negativ [8].  

Anticorpii pot fi de asemenea înglobaţi în filme polimerice organice sau 
anorganice (sol-gel, pulbere de grafit). Dintre aceste metode de imobilizare metoda 
sol-gel este utilizată adesea datorită avantajelor acesteia, precum capacitatea de a 
încorpora biomolecule la temperaturi scăzute, transparenţa optică, rigidităte mecanică 
şi reactivitatea chimică redusă. 

Metodele de imobilizare amintite mai sus sunt simple şi rapide, dar au 
dezavantajul că stabilitatea lor poate fi afectată de suprafeţe metalice sau factori de 
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mediu precum temperatură, pH-ul şi forţa ionică a soluţiei, ceea ce poate determina 
denaturarea proteinelor sau pierderea activităţii biologice. În plus, în timpul analizei 
poate avea loc o eluare graduală a bioelementelor adsorbite fizic, conducând la 
scăderea sensibilităţii şi a reproductibilităţii senzorului [1]. 

Nanomaterialele, ca de exemplu metalele nobile, oxizii magnetici, 
nanoparticule de carbon sau nanotuburile de carbon, au fost aplicate cu succes în 
vederea modificării suprafeţei de detecţie, îmbunătăţind substanţial etapa de 
imobilizare a anticorpilor [4]. Modificarea suprafeţei electrodului cu nanoparticule de 
aur, de exemplu, creşte considerabil suprafaţa disponibilă pentru legarea 
bioelementelor şi implicit sensibilitatea imunosenzorului [9-12]. O altă metodă 
aplicată recent implică utilizarea nanoparticulelor magnetice cu avantajul unei 
manipulări uşoare, a modificării simple, a costului redus şi a posibilităţii obţinerii unei 
suprafeţe regenerabile [13, 14]. 

2.2. Metode bazate pe interacţiuni covalente 
Metodele bazate pe interacţiuni covalente, în special cele de cross-linking, sunt 

cele mai utilizate metode în construcţia imunosenzorilor. Datorită faptului că 
majoritatea traductorilor nu pot lega direct covalent bioelementele, suprafaţa acestora 
este modificată în prealabil cu filme subţiri de polietilenimină, polipirol, γ-
aminopropil-trimetoxisilan sau copolimerul hidroxietil- şi metil-metacrilat, utilizând 
diverşi reactivi de funcţionalizare precum glutaraldehidă, carbodiimidă, esterul 
succinimidei, maleinimidă sau periodat [1].  

Tehnicile de autoasamblare monostrat (SAM) sunt adesea utilizate în 
imobilizarea anticorpului la suprafaţa traductorului [15,16]. Diverse molecule ce 
conţin sulf, ca disulfurile (R-SS-R), sulfurile (R-S-R) sau compuşii tiolici pot lega 
coordinativ metale nobile (Au, Ag, Pt) formând SAM compacte şi organizate. SAM 
pot fi în continuare modificate, de exemplu cu avidină putând astfel lega un anticorp 
biotinilat sau pot conţine compuşi tiolici cu lanţ lung, carboxilaţi sau hidroxilaţi ce 
formează legături cu grupările amino ale anticorpilor [17, 18]. 

Metodele bazate pe interacţiuni covalente conferă stabilitate şi 
reproductibilitate crescută, precum şi un zgomot de fond redus, dar au dezavantajul 
reducerii capacităţii de legare a anticorpul de antigen, datorită pierderii parţiale a 
situsurilor imunoactive şi orientării întâmplătoare a anticorpului la suprafaţa 
traductorului. În plus, metoda de cross-linking poate crea o matrice multistrat 
tridimensională ce se constituie o barieră în calea difuziei, limitând procesele de 
transport şi conducând la creşterea timpului de analiză şi la scăderea sensibilităţii. 

În ultima vreme, s-a acordat un interes deosebit dezvoltării de metode de 
imobilizare orientată a anticorpilor la suprafaţa traductorului, în principal prin 
utilizarea proteinei G sau proteinei A pentru legarea specifică de regiunea Fc a 
anticorpului [1]. 
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3. Tipuri de imunosenzori 
Din punctul de vedere al formatului utilizat în construcţia imunosenzorilor 

aceştia pot fi clasificaţi în imunosenzori în format competitiv sau necompetitiv, cu sau 
fără utilizarea unui marker în etapa de detecţie.  

În cazul imunonosenzorilor în format necompetitiv, după adăugarea probei 
care conţine antigenul şi legarea antigenului de anticorpul grefat pe electrod, este 
introdus în sistem un al doilea anticorp, acesta din urmă fiind marcat cu o enzimă. 
Enzima transformă un substrat într-un produs care poate fi detectat prin diverse 
metode, semnalul obţinut fiind proporţional cu concentraţia analitului (Fig. 2A).  

În cazul imunosenzorilor bazaţi pe o reacţie de competiţie, antigenul de interes 
intră în competiţie cu antigenul marcat enzimatic, pentru un număr limitat de anticorpi 
imobilizaţi pe electrod. După ce reacţia este completă, componenţii nereacţionaţi sunt 
spălaţi, iar electrodul este introdus într-o soluţie care conţine substratul enzimei 
utilizate pentru marcare, determinându-se produsul reacţiei biocatalitice. Răspunsul 
electrochimic obţinut este invers proporţional cu concentraţia antigenului de interes 
(Fig. 2B). 

Pentru a creşte sensibilitatea detecţiei se utilizează un marker. Markerii 
enzimatici sunt cei mai des utilizaţi, aceştia catalizând reacţia de conversie a unei 
substanţe într-un produs uşor detectabil, numărul moleculelor detectabile crescând 
exponenţial faţă de numărul antigenilor. 

În dezvoltarea imunosenzorilor nemarcaţi anticorpul este imobilizat pe 
suprafaţa electrodului, reziduurile electroactive din structura anticorpului determinând 
un răspuns specific. După legarea antigenului de interes de anticorp, acest răspuns se 
modifică în sens crescător sau descrescător, în funcţie de structura antigenului şi/sau 
de modificările conformaţionale care au loc în urma formării complexului antigen-
anticorp (Fig. 2C). Răspunsul obţinut este apoi modificat prin legarea unui alt anticorp 
datorită activităţii electrice intrinseci a acestuia. Impedimentul major al acestor tipuri 
de imunosenzori îl constituie lipsa sensibilităţii în cazul detecţiei unor concentraţii 
mici de analit. 

O altă clasificare are la bază diferitele tipuri de traductori care pot fi utilizaţi în 
construcţia unui imunosenzor. După acest criteriu imunosenzorii se pot clasifica în 
imunosenzori electrochimici, optici sau microgravimetrici (Tabel I). 

Imunosenzorii pot funcţiona ca imunosenzori direcţi sau indirecţi. În cazul 
primei clase, traductorul detectează direct modificările fizice sau chimice care au loc 
în urma formării imunocomplexului, fără utilizarea adiţională a unui marker. 
Imunosenzorii indirecţi utilizează unul sau mai mulţi compuşi marcaţi, fiind necesare 
mai multe etape de spălare şi separare în timpul analizei; aceştia prezintă sensibilitate 
superioară şi o capacitate mai bună de eliminare a interferenţilor[1]. 
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Tabel I. Clasificarea imunosenzorilor după tipul de traductor  

Tipuri de 
imunosenzori 

Subclasificare Principiul funcţionării Observaţii 

Electro- 
chimici 

Amperometrici Măsurarea curenţilor rezultaţi 
din oxidarea sau reducerea 
speciilor electroactive la un 
potenţial constant 

Datorită faptului că anticorpii 
nu sunt activi electrochimic 
ca atare,  există puţine 
aplicaţii ale metodelor 
amperometrice directe, 
majoritatea imunosenzorilor 
amperometrici fiind indirecţi  

Potenţiometrici Modificarea potenţialului 
dintre un electrod indicator şi 
un electrod de referinţă în urma 
interacţiunii specifice între 
antigen şi anticorp 

Au fost raportaţi foarte puţini 
imunosenzori potenţiometrici 
în literatură, dezavantajul 
principal al acestora fiind 
faptul că interacţiunea 
antigen-anticorp determină o 
modificare foarte redusă a 
potenţialului 

Impedimetrici Detectează modificările care 
apar în grosimea şi 
comportamentul stratului 
dielectric, în urma interacţiunii 
antigen-anticorp 

Des utilizaţi 
Sensibilitate crescută 
Nu necesită utilizarea unor 
markeri sau a paşilor de 
spălare/separare 

Optici Bazati pe 
rezonanţa 
plasmonică de 
suprafaţă 

Măsurarea grosimii şi indicelui 
de refracţie al unui film subţire 
de aur depus la suprafaţa unei 
prisme care serveşte ca mediu 
optic rar 

Imunosenzori direcţi 
Nu necesită utilizarea unor 
markeri 

Bazati pe 
Fluorescenţă 

Marcarea anticorpilor cu un 
compus fluorescent  sau cu o 
enzimă care transformă un 
substrat într-un compus 
fluorescent 

Sensibilitate şi selectivitate 
crescută 

Bazati pe 
Chemi-
luminescenţă 

Utilizează ca marker un 
compus luminescent; acesta va 
emite lumină sub acţiunea 
excitării de energia chimică 

Sensibilitate crescută 
Instrumentaţie simplă 
Domeniu dinamic larg  

Micro- 
gravimetrici 

- Legarea anticorpului de 
antigenul său modifică masa şi 
proprietăţile interfaciale 
(vâscoelasticitate, rugozitate), 
ceea ce duce la o creştere a 
frecvenţei oscilatorii 

Cost redus 
Utilizare simplă 
Sensibilitate crescută 
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Fig. 2. Diferitele formate posibile în construcţia imunosenzorilor 

 

4. Imunosenzori electrochimici pentru diagnosticul cancerului 
 Imunosenzorii prezintă potenţial ridicat pentru numeroase aplicaţii, permiţând 
detecţia diverşilor compuşi prezenţi în concentraţii foarte mici [19]. 

Primul imunosenzor amperometric pentru detecţia markerilor tumorali a fost 
realizat în 1979 (Aizawa et al) şi a fost utilizat pentru detecţia gonadotrofinei 
corionice umane (hCG), având la bază imunodetecţia de competiţie. Pe un electrod 
amperometric de oxigen a fost imobilizat Anti-hCG monoclonal; hCG din probă şi 
hCG marcat cu catalază intră în competiţie pentru siturile de legare ale anticorpului 
anti-hCG imobilizat pe suprafaţa electrodului. După spălarea hCG-ului legat 
nespecific, senzorul reacţionează cu substratul enzimei. Catalaza legată membranar 
generează oxigen care este detectat de electrodul de oxigen. 

De atunci au fost dezvoltaţi o serie de imunosenzori electrochimici pentru 
determinarea unor markeri sau microorganisme patogene [1]. 

Determinarea markerilor tumorali joacă un rol deosebit de important în 
diagnosticul, screeningul şi determinarea prognosticului bolii, în monitorizarea 
terapiei antineoplazice şi managementul recăderilor [20]. Markerii tumorali sunt 
supraexprimaţi în procesele canceroase fiind prezenţi în sânge, urină, salivă sau 
ţesuturile bolnave. Dintre aceştia au fost studiaţi cu preponderenţă antigenul 
carcinoembrionic (CEA), antigenul carbohidrat 19-9 (CA19-9), antigenul carbohidrat 
15-3 (CA15-3), antigenul carcinomic 125 (CA125), alfa-fetoproteina (AFP), antigenul 
specific de prostată (PSA) sau gonadotrofina corionică umană (hCG), fiind dezvoltaţi 
o serie de imunosenzori pentru detecţia acestora. 

4.1. Imunosenzori electrochimici pentru detecţia PSA 
PSA, unul dintre cei mai folositori markeri tumorali în oncologie, este o serin-

protează cu greutatea de 33 kDa, prezentă în fluidele seminale normale, în hipertrofia 
benignă de prostată, fiind supraexprimat în cancerul de prostată. Nivelele serice mai 
crescute de 10 ng/mL a PSA total sunt asociate cancerului de prostată. 
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A fost dezvoltat un imunosenzor electrochimic de tip sandwich capabil să 
detecteze PSA în concentraţii de până la 3 pg/mL, utilizând ca agent de marcare foi de 
grafene funcţionalizate cu Quantum Dots [21]. Foile de grafene au fost de asemenea 
utilizate într-un alt format de imunosenzor pentru detecţia PSA; în acest format foile 
de grafene au servit ca suport pentru imobilizarea complexului anticorp anti-PSA- 
tionină-HRP obţinându-se un domeniu liniar larg (0.002-10 ng/mL) şi o limită de 
detecţie de 1 pg/mL, cu o reproductibilitate şi stabilitate bună [22]. 

4.2. Imunosenzori electrochimici pentru detecţia CA19-9 
Pentru detecţia CA19-9 a fost dezvoltat un imunosenzor modificând electrozi 

pastă de carbon cu nanoparticule de aur şi utilizând pentru marcarea anticorpului 
peroxidaza din hrean (HRP). Pentru cuantificarea subtratului enzimatic s-a utilizat 
voltametria ciclică şi voltametria puls diferenţială. Legarea antigenului şi formarea 
complexului antigen-anticorp blochează transferul electronilor la suprafaţa 
electrodului conducând la o scădere a semnalului dat de HRP. Reducerea semnalului 
este proporţională cu concentraţia CA19-9, domeniul liniar obţinut fiind cuprins între 
2-30 U/mL cu o limită de detecţie de 1.37 U/mL. Stabilitatea imunosenzorului este de 
10 zile, dacă se păstrează în tampon fosfat la pH 7 şi temperatura de 4°C. Acest tip de 
format elimină etapa de utilizare a unui compus care să medieze transferul 
electronilor, simplificând mult procedura de lucru şi reducând timpul de analiză [23]. 

4.3. Imunosenzori electrochimici pentru detecţia CA125 
CA125 este un marker tumoral exprimat în peste 80% dintre cazurile de cancer 

ovarian epitelial. Nivelurile serice ale CA125 sunt adesea măsurate prin analize 
radioimunometrice sau enzimatice. Metodele convenţionale utilizate au unele 
dezavantaje precum timp de analiză crescut, cost ridicat şi operare dificilă, necesitând 
mai mulţi paşi de separare, fiind necesară dezvoltarea unor dispozitive simple şi 
rapide capabile să detecteze acest marker [24]. 

Tang [25] a dezvoltat un imunosenzor electrochimic utilizând ca metodă de 
imobilizare a anticorpului anti-CA125 nanoparticule de aur şi tionină ca mediator al 
transferului de electroni. Măsurătorile s-au făcut direct, fără utilizarea unui marker, 
înainte şi după formarea complexului antigen-anticorp prin voltametrie puls 
diferenţială, detectând antigenul CA125 în concentraţii până la 1.8 U/mL, domeniul 
liniar al imunosenzorului astfel dezvoltat fiind cuprins intre 10 şi 30 U/mL.  

Un alt imunosenzor pentru detecţia CA125 a fost realizat utilizând de 
asemenea nanoparticule de aur, imobilizate de data aceasta într-o membrană de acetat 
de celuloză pe suprafaţa unui electrod de carbon vitros. Ca marker enzimatic s-a 
utilizat peroxidaza HRP, cuantificând produsul de conversie al substratului acesteia o-
fenilendiamina în prezenţa apei oxigenate. Limita de detecţie obţinută în acest caz a 
fost de 1.73 U/mL [24]. 

4.4. Imunosenzori electrochimici pentru detecţia alfa-fetoproteinei 
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Alfa-fetoproteina (AFP) este o glicoproteină oncofetală utilizată pentru 
diagnosticul cancerului în cazul pacienţilor cu tumori testiculare sau hepatocelulare. 
Concentraţia medie a AFP în ser este de 25 ng/mL, concentraţiile crescute fiind un 
indicator precoce al carcinomului hepatocelular sau a teratoblastomului. Au fost 
descrise numeroase metode imunologice care permit determinarea AFP în ser. 

A fost dezvoltat un imunosenzor amperometric capabil să detecteze 
concentraţii de AFP de 5 ng/mL, având la bază tehnica de autoasamblare monostrat, 
nanoparticule de aur şi amplificare enzimatică (HRP) [16]. 

Un alt imunosenzor înglobează anticorpul de captură anti-AFP marcat cu HRP 
într-o matrice de chitosan. Concentraţia AFP din probă este determinată pe baza 
inhibării activităţii HRP asupra tioninei în prezenţa apei oxigenate, în urma formării 
complexului antigen-anticorp la suprafaţa imunosenzorului; formarea 
imunocomplexului limitează accesul electronilor la centrul activ al enzimei, inhibând 
parţial activitatea acesteia asupra tioninei. Domeniile liniare obţinute în acest caz sunt 
0-20 ng/mL şi 20-150 ng/mL cu o limită de detecţie de 0.74 ng/mL. 
Reproductibilitatea şi stabilitatea imunosenzorului au fost bune, rezistând 10 zile dacă 
este păstrat în tampon fosfat pH 7.0,  la 4°C [26]. 

Utilizarea nanomaterialelor în construcţia imunosenzorilor a suscitat un interes 
deosebit în ultima perioadă. Printre acestea au fost utilizate în special nanotuburile de 
carbon, datorită proprietăţilor electrice unice, stabilităţii chimice crescute  şi 
rezistenţei mecanice, precum şi nanoparticulele de aur, prin biocompatibilitatea 
crescută a acestora. A fost dezvoltat un imunosenzor în format competitiv pentru 
detecţia AFP având o limită de detecţie de 0.6 ng/mL, utilizând hibrizi de nanotuburi 
de carbon-nanoparticule de aur înglobaţi într-o membrană de chitosan ca metodă de 
imobilizare a AFP [12]. 

4.5. Imunosenzori electrochimici pentru detecţia MUC1 
MUC1 este o proteină transmembranară, prezentă fiziologic pe suprafaţa 

apicală a celulelor epiteliale. În cazul unor procese neoplazice, expresia acesteia creşte 
de 400-500 de ori, fiind prezente de asemenea şi modificări în structura proteinei, 
MUC1 tumorală fiind hipoglicozilată. MUC1 poate fi utilizat ca marker tumoral în 
cancerul de sân, ovarian, de endometru, colon sau cancerul pulmonar. 

Recent a fost dezvoltat un imunosenzor care permite detecţia simultană a 
MUC1 şi a VEGF un alt marker tumoral, utilizând un aptamer marcat cu ferocen, 
capabil să lege ambii markeri.  

Au fost realiyaţi doi imunosenzori pentru detecţia MUC1 din plasmă folosind 
ca metodă de marcare un anticorp cu HRP şi fosfatază alcalină (AP). Limitele de 
detecţie obţinute pentru cei doi imunosenzori elaboraţi (1,34 ppb, respectiv 0,69 ppb) 
sunt comparabile cu limitele de detecţie obţinute cu metode de analiză validate, 
utilizate în laboratorul clinic (ELISA) [28]. 
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5. Concluzii 
Diagnosticul cancerului in stadii incipiente joacă un rol important în creşterea 

ratei de supravieţuire, fiind necesară deci dezvoltarea unor dispozitive rapide şi 
sensibile, cum sunt  imunosenzorii care pot detecta concentraţiile scăzute de markeri 
tumorali prezente în acest caz. Au fost deja dezvoltaţi imunosenzori pentru detecţia 
unor markeri tumorali, precum CA125, PSA, CEA, hCG şi alfafetoproteina. 

Dezavantajul major al multor imunosenzori electrochimici îl constituie 
necesitatea separării formei libere de forma legată marcată, ceea ce presupune o etapă 
de spălare şi separare, crescând astfel complexitatea analizei. De asemenea, adăugarea 
de mediatori în scopul obţinerii unei sensibilităţi mari poate afecta rezultatele 
detecţiei, limitând aplicaţiile practice ale imunosenzorilor.  

O problemă generală a imunosenzorilor este reprezentată de dificultatea de a 
regenera suprafaţa de detecţie. În plus, imunosenzorii electrochimici dezvoltaţi curent 
sunt fragili, costisitori sau nu sunt biocompatibili datorită naturii materialului şi 
complexităţii procesului de fabricaţie. În concluzie, este necesară o cercetare 
aprofundată în acest domeniu având în vedere importanţa imunosenzorilor şi 
perspectivele acestora în practica clinică. 
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Cluj-Napoca, România, Tel: +40 264 597256/ int.2412; +40 (0)750774412 

Domnul Prof. Robert SANDULESCU este seful Departamentului de Chimie Analitica 
si Analiza instrumentala din Facultatea de  Farmacie, Universitatea de Medicina si 
Farmacie "Iuliu Haţieganu"din Cluj-Napoca si organizator al Scoalii de vară cu tema 

Aplicații biomedicale și de mediu ale electrochimiei care se va desfășura la Cluj-
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Napoca, în perioada 17 – 21 iunie 2013. In calitate de copresedinte al acestei 
manifestari ne adreseaza urmatoarea invitatie : 
 

Stimată Colega, 
Stimate Coleg, 

Avem plăcerea și onoarea de a vă invita împreună cu colaboratorii 

dumneavoastră să participați la Școala de vară  cu tema Aplicații biomedicale și de 

mediu ale electrochimiei care se va desfășura în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, 

România, în perioada 17 – 21 iunie 2013. 

Scopul principal al acestui eveniment este de a oferi doctoranzilor și tinerilor 

cercetători din acest domeniu, posibilitatea de a-și  îmbogăți cunoștințele asupra unor 

aspecte fundamentale și practice ale metodelor electrochimice moderne în domeniul 

mediului și al analizelor biomedicale. Cu acest prilej, oameni de știință și cercetători 

de mare prestigiu din Europa și din țara noastră vor prezenta cele mai recente tendințe 

în domeniile majore ale electrochimiei. 

Pentru a încuraja dezbaterile asupra unor subiecte de interes din domeniu și a 

promova posibile colaborări viitoare, manifestarea va cuprinde și o sesiune poster 

dedicată doctoranzilor și tinerilor cercetători. 

Dorim de asemenea, să punem la dispoziția participanților demonstrații 

practice și informații de ultimă oră, privind cele mai noi echipamente științifice 

prezentate de companiile producătoare din țară și străinătate prin standul expozițional 

organizat cu această ocazie. 

Pe lângă conținutul științific de mare ținută, sperăm că programul social 

deosebit pe care îl pregătim va conferi întregului eveniment o atmosferă caldă și 

memorabilă. 

Informații suplimentare:  www.medevents.ro/sse2013 sau rsandulescu@umfcluj.ro 
 

Nicole Jaffrezic, Robert Sãndulescu 
Co-Președinți ai Comitetului științific  

 

 

 
Profesor Dr.Robert Sandulescu 
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Ambasadorii chimiei 
‘’Chimia este tot ceea ce ne înconjoară şi în acelaşi timp o parte esențială în viaţa 

noastră cotidiană’’ 
Fragment din conferința susținută de președinta Societății Americane de Chimie, 

doamna Marinda Li Wu, 
cu prilejul vizitei efectuate în România 

  
Cu ocazia participării la Conferința de Chimie de la Râmnicu Vâlcea (3-5 

octombrie 2012) doamna Marinda Li Wu, președinta  Societății Americane de Chimie 
a prezentat comunității chimiștilor din România problemele legate de popularizarea 
chimiei în rândul tuturor categoriilor sociale - indiferent de vârstă, împărtăşind 
soluțiile pe care Societatea Americană de Chimie le are în vedere. 

Societatea Americană de Chimie (ACS) a fost fondată în anul 1876. Aceasta s-
a întâmplat în anul centenarului Statelor Unite, în timpul preşedintelui Grant, când 
tehnica era abia la începuturi: Alexander Graham Bell depusese doar un brevet pentru 
telefon, tabelul periodic al elementelor al lui Mendeleev împlinise şapte ani. 

În prezent ACS are mai mult de 164.000 de membri. Majoritatea acestor 
membri au licențe în chimie şi locreayă în industrie și în alte organizații academice, 
guvernamentale şi neguvernamentale. Aproximativ 15% dintre membri trăiesc în 
afara Statelor Unite. Ei sunt uniţi prin eforturile a mii de voluntari. Membrii și 
personalul societății au un scop comun și se străduiesc să realizeze  aceleaşi obiective. 

Viziunea ACS este: "Îmbunătățirea vieții oamenilor prin puterea de 
transformare a chimiei"  

Misiunea ACS: "Extinderea aplicării chimiei și creșterea numărului de 
aplicanți ai chimiei pentru beneficiul Pământului şi al oamenilor". Pentru 
implementarea acestei misiuni ACS se bazează pe pasiunea pentru chimie în sensul 
cel mai larg, care se manifestă în cercetare, educație, inovare, şi găsirea de noi soluții. 
Din punct de vedere profesional se doreşte: integritate și transparență precum și 
standarde ridicate ale calității și excelență. Menţiuni în ceea ce priveşte Diversitatea şi 
includerea sunt vizate comunități de chimiști cu înaltă calificare profesională pentru a 
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asigura progresul chimiei la nivel global ca știință multidisciplinară.Prin cei peste 
160.000 de membri ACS poate aduce o schimbare numai în cazul în care cât mai 
mulți dintre membrii săi alocă câteva minute, în fiecare zi, pentru a fi ambasadori mai 
buni pentru știință, tehnologie și educație: Prin interacțiuni cotidiene, la locul de 

muncă și în comunitățile noastre, putem ajuta la combaterea prejudecăților și a 

chimiofobiei prin intermediul unei conversații scurte cu persoane străine de domeniu. 

Îmi place să fac asta oriunde mă duc și sper că mai mulți dintre membrii noștri se vor 

alătura acestui efort de mobilizare, sensibilizare  și educare a publicului.[1] 

  
 

Ambasadorii chimiei: un apel la acțiune și un titlu de recunoaștere 
ACS are un program-umbrelă care reuneşte toate celelalte programe de 

informare și de voluntariat ale membrilor săi. Se numește Ambasadorii Chimiei. 
Acesta este și numele dat membrilor ACS implicați. Acest program vizează facilitarea 
contactului între membrii ACS și elevi, profesori, oficiali guvernamentali și chiar cu 
oameni întâlniți întâmplător sau în cadrul evenimentelor sociale. Poți deveni un 
ambasador al chimiei prin simplul fapt că știi cum să vorbești despre ceea ce faci în 
termeni pe care oamenii obișnuiți să îi poată înțelege, sau dacă ai mai mult timp, poți 
fi voluntar în sălile de clasă, poți media discuții în biblioteci, poți vorbi cu 
reprezentanții mass-media, sau chiar să distribui materialele ACS în școli astfel încât 
să expui către chimie un public tot mai larg, în SUA şi în toată lumea! 

 
Misiunea programului: 

- Sa educe membrii care sa vorbeasca pasionat despre chimie 
- Formarea unui cor de 164.000 de voci și persoane care acționează pentru știința și 
profesia noastră  
- Punerea programelor și a resurselor ACS la dispoziția elevilor, profesorilor, 
politicienilor, canalelor de știri din comunitățile în care trăiesc, prin intermediul 
membrilor ACS 
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Acest program îşi propune lansarea unor mesaje evidente: 
 

• chimia este distractivă 
• chimia este peste tot 
• chimia  rezolvă actualele probleme globale 
• chimia îmbunătățeşte viețile noastre şi lumea noastră 

De ce avem nevoie de Ambasadorii Chimiei? 
 

• Publicul american nu are o bună înțelegere a științei și mulți oameni de știință 
nu sunt buni în a explica ceea ce fac. 

• 74% din publicul american nu poate numi un singur om de știință în viață. 
• Elevii  americani care ştiu că doresc să ajungă  oameni de ştiinţă atunci când 

sunt în clasa a 8-a au o şansă sporită să reuşească asta 
• Pentru membrii ACS contează o apreciere publică a chimiei. Motivarea a 

164.000 de membri pentru a promova chimia poate aduce o schimbare! Pentru 
a reuși asta, programul trebuie să fie ușor, să nu fie consumator de timp și 
trebuie să se potrivească unui program încărcat. Programul Ambasadorii 
Chimiei este proiectat pentru a reuşi acest lucru. 

• Tot mai mulți ambasadori pentru știință, tehnologie, educație sunt nevoiţi să 
contacteze legislatorii, atât la nivel de stat, dar și la nivel național. Educația în 
ştiință și matematică trebuie să fie îmbunătățită în școlile publice pentru a 
menține competitivitatea în domeniul inovării. Doamna Marinda Li Wu a 
participat la Summit-ul ACS legislativ de pe Capitol Hill pentru a pleda nu 
doar pentru creșterea finanțării pentru cercetarea fundamentală în științele 
fizice, ci și pentru educația științifică în licee. 

• În timpul săptămânii dinainte de vot, peste  1.000 de membri ACS au scris 
legiuitorilor pe Legislativ Action Network cerând sprijinul pentru revizuirea 

legii cu privire la Fundația Națională a Științei din 2007 Aceasta a fost votată 

și vine in sprijinul oamenilor de știință din ACS.  

 
 

 
 

De ce să devii un Ambasador? 
Pentru îmbunătățirea vieții oamenilor prin puterea de transformare a chimiei! 
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Un mod prin care membrii ACS se pot implica mai mult, în calitate de 
ambasadori, este de a participa la educația și informarea publică la nivel local. 
Aproape toate cele 189 secții locale ale ACS au sărbătorit Săptămâna Națională de 
Chimie (NCW).  

Săptămâna Națională a Chimiei  
• Promovează o imagine publică pozitivă 
• Sporește literatura științifică 
• Încurajează interesul elevilor 
 •Este un prilej de distracție și amuzament 
 •A fost creată de Prof. George Pimentel (președintele ACS în 1986) ca Ziua 
Națională a Chimiei, în Statele Unite ale Americii la 6 noiembrie 1987. Aceasta a 
fost extinsă începând cu 1989, la celebrarea de două ori pe an; Peste 95% din cele 
187 de secții locale ACS participă la NCW anual și peste 6.000 de voluntari sunt 
implicaţi în festivităţi în întreaga țară. 

 

  
 

Teme ale Săptămânilor Naționale ale Chimiei (NCW):  
 
1997 Chimia planetei; 
1998  Lumea culorilor 
1999  Salut global pentru polimeri  
2000  Să gătim cu ajutorul Chimiei 
2001  Să celebrăm Chimia și Arta 
2002  Chimia ne menține curați!! 
2003  Atmosfera Pământului și dincolo de ea! 
2004  Sănătate și frumusețe  
2005  Plăcerea jucăriilor  
2006  Casa ta – este construită pe Chimie 
2007  Multiplele faţete ale Chimiei 
2008      Să ne distrăm cu Chimia 
2009  Chimia - este esenţială! 
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2010  În culisele Chimiei 
2011  Chimia: sănătatea noastră, viitorul nostru! 
2012 Nanotehnologia: cea mai mică MARE idee din Ştiință 

 

    
 

Alte programe publice de diseminare ale Ambasadorilor Știin ței 
 

� Ziua Pământului 

 
� Chimiştii în comunitate 

 
� Cafenele Ştiin țifice: Un obiectiv al acestor programe a fost popularizarea 

științei pentru publicul larg, cu teme științifice actuale de interes. 
Evenimentele au fost organizate în muzee, restaurante, cafenele, librării, 
biblioteci, sau oriunde pentru publicul larg. Subiecte de discuții: Chimia 
ciocolatei, Ştiință în arta conservării, Chimia berii (www.sciencecafes.org) 

 
Oportunități pentru parteneriatele globale 

 
Pentru prima dată la întâlnirea ACS de la New Orleans (Aprilie 2013) va funcţiona o 

Inițiativă Internaţională pentru Locuri de Munca (IEI) care va face legătura dintre cei 
ce cauta joburi şi banca de joburi internaţionale din domeniu. IEI vine astfel în 
completarea Târgului de joburi virtuale al ACS. 
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Simpozionul intitulat "Viziunea 2025: Cum să reușești într-o întreprindere mondială 

din chimie," va prezenta lideri mondiali din educație, guvern, cercetare și afaceri, care 
vor oferi perspectivele asupra chimiei la nivel mondial. 
O masă rotundă va reuni lideri din domeniul afacerilor, din mediul academic, 

guvernamental precum și din societățile surori din întreaga lume pentru a discuta 
posibile colaborări viitoare. Este vizată atragerea unui public larg care să afle despre 

aceste perspective. Planurile sunt în curs de desfășurare.  
Toate acestea sunt proiecte în lucru. Vă invităm să participaţi cu sugestii.  

O primă idee este organizarea unui simpozion despre cariere tradiţionale şi 
netradiţionale în chimie. La acesta se vor prezenta şi strategii pentru avansarea în 
aceste tipuri de cariere. 

Forumul reţelelor de antreprenori va da ocazia efectuării de contacte, de a 
discuta colaborări posibile şi de a întâlni investitori, fie în persoană sau virtual în 
reţelele ACS. 

O a treia idee este de a pregăti mai bine membrii ACS pentru a deveni avocaţi 
efectivi către îmbunătăţirea politicii de stat ceea ce ar duce la dezvoltare în mediul 
afacerilor şi, ca o consecinţă, a creşterii numărului de joburi. Aceasta este conformă 
cu declaraţiile intenţiilor ACS şi a celor ale climatului de afaceri general în SUA.  

 (www.acs.org/policy.) 
 

Marinda Li Wu,  
Ambasadoarea Ştiin ţei, Tehnologiei şi Educaţiei în secolul 21 
 

 
 
Experiența profesională: 
- 1971 Licenţiată cum laude în Chimie, Ohio State University  
-1976 Doctorat în Chimie Anorganică, University of Illinois  
Activitate profesională în următoarele companii 

• Walnut Creek Laboratory- cercetări în domeniile : 
-Baterii electrochimice avansate 

- Polimeri folosiți în materiale plastice medicale 

• New England Laboratory - cercetări în  
-Cataliza zeoliților metalici 
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• Western Division Research - cercetări în  
-Membrane pentru separarea  gazelor  

-Reciclarea materialelor plastice 

• Dow Plastics - activitate în domeniul Vânzări și Marketing  
-Activitate cu directorii executivi ai clienților de top 

-Creare de alianţe strategice  cu comunitățile de afaceri, guvernamentale, 

educative și locale 

• March Instruments (cercetare-dezvoltare şi marketing) - antreprenoriat 
într-o întrerprindere de talie mică  
- Instrumente cu plasmă de energie ridicată 

• Atometrix (co-Fondator  şi Preşedinte) 
- tehnologie nouă pentru modificări de suprafață ale polimerilor 

• Science is Fun! (Fondator şi Preşedinte) 
- aprofundarea științifică pentru tinerii studenți 

      -  promovarea educației științifice 
 

Marinda Li Wu doreşte să servească societății și profesiei. Timp îndelungat, a 
lucrat pentru a îmbunătăți imaginea publică a chimiei la toate nivelurile prin educația 

științifică, a luptat contra chimiofobiei și a prejudecăților negative și a ajutat la 

educarea factorilor decizionali și politici Marinda Li Wu doreşte să servească 

societății și profesiei. Timp îndelungat, a lucrat pentru a îmbunătăți imaginea publică 

a chimiei la toate nivelele prin educația științifică, a luptat contra chimiofobiei și a 

prejudecăților și a ajutat la educarea factorilor decizionali și politici: '' Ca prima 
persoana de origine asiatică, aleasă Preşedinte ACS am fost recent invitată să mă 

alătur Consiliului Consultativ pentru Comunicații (CACS) pentru Societatea Chinezo 
-Americană de Chimie. Consider aceasta o oportunitate interesantă de a ajuta la 

construirea de legături între ACS și China, dar si cu  alte țări din întreaga lume. Visul 
meu din copilărie a fost să devin un om de ştiinţă sau un ambasador. Acum mi se pare 

extraordinară ocazia de a lucra ca  ambasador pentru ştiinţă, tehnologie, educație 

oriunde aș merge'' [1]. 
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Priorit ățile Marindei Li Wu, ca președinte al ACS pentru 2013 sunt: 
• Răspândirea ştiinţei şi promovarea educaţiei în ştiinţă  
• Acţiune de conducere transparentă şi inclusivă 

• Înzestrarea comunităţi de membri cu rețele, oportunități, resurse și competențe 
pentru a prospera în  economia globală 

• Popularizarea rolului vital al chimiei în abordarea provocărilor lumii actuale, 
publicului şi factorilor de decizie politici. 

• Implicarea membrilor ACS în inițiativele globale în domeniul educației, 

cercetării, chestiunilor politice, precum și în crearea parteneriatelor de afaceri. 
 
Una dintre cele mai mari greutăţi pe care o avem este respectarea sinceră a 

diversităţii. Aceasta devine tot mai importantă odată cu accentuarea globalizării şi a 

interdisciplinarităţii. Poate nu suntem de acord întotdeauna cu ceilalţi, dar este 

nevoie să învăţăm să respectăm diversitatea, diferenţele. Cel mai bun mod de a 

ajunge la înţelegere este prin interacţiuni personale şi prin stabilirea de prietenii. La 

întâlnirea ACS de la Chicago am întâlnit mulţi demnitari, membrii ai Societăţii 

Regale de Chimie din Anglia, membrii ai Societăţii Canadiene de Chimie, ai 

Societăţii Germane de Chimie, ai celei Chineze, Iordaniene şi mulţi alţii. Toţi erau 

excelenţi ambasadori pentru chimie, dar şi ai ţărilor lor. Prin simple conversaţii am 

reuşit să înţeleg şi apreciez diferite obiceiuri şi diferenţe culturale [1]. 

 
Referințe 

1. Marinda Li Wu, Ambassadors For Science, Technology & Education In The 
21st Century, Chemical & Engineering News, August 6, 2007 Volume 85, 
Number 32 p. 37 (http://pubs.acs.org/cen/email/html/8532comment.html) 
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A XXXII-A CONFERIN ŢĂ NAŢIONAL Ă DE CHIMIE 

- cronică - 

 

În perioada 3-5 octombrie 2012 s-au desfăşurat lucrările celei de-a XXXII-a 
Conferinţe Naţionale de Chimie, manifestare ştiinţifică de prestigiu care se bucură de 
mulţi ani de o importantă participare internaţională, organizată de Centrul de 
Cercetare al S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea în colaborare cu Secţia de Ştiinţe 
Chimice din Academia Română şi Societatea de Chimie din România. Complexul 
hotelier Cozia - Oltul - Căciulata din staţiunea Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea a 
fost timp de trei zile gazda acestui eveniment ştiinţific. 

Scopul celei de a XXXII-a Conferinţe Naţionale de Chimie a fost 
prezentarea şi promovarea preocupărilor actuale din domeniul chimiei, ingineriei 
chimice şi petrochimice, deschiderea şi dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare, 
încurajarea contactelor şi promovarea legăturilor dintre specialiştii din diferite 
domenii de competenţă în vederea dezvoltării unor colaborări interdisciplinare şi 
creşterii vizibilit ăţii rezultatelor cercetării româneşti. 

Lucrările conferinţei au fost deschise de dr. ing. Radu Olaru, directorul general 
adjunct al S.C. OLTCHIM S.A. care, alături de co-organizatorii conferinţei, acad. 
Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, prof. dr. ing. Gheorghiţa Jinescu, 
vicepreşedintele Societăţii de Chimie din România, şi de ceilalţi membri ai 
prezidiului, ing. Mircea Nadolu, prefectul judeţului Vâlcea şi dr. Florinel 
Constantinescu, primarul oraşului Călimăneşti-Căciulata, au subliniat importanţa 
acestei manifestări ştiinţifice în schimbul de idei între cercetători şi în cunoaşterea 
problemelor actuale şi de perspectivă ale chimiei din România şi au urat succes 
lucrărilor conferinţei. 

            ACADEMIA ROMÂNĂ 
SECŢIA DE ŞTIIN ŢE CHIMICE  

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN 
ROMÂNIA  

OLTCHIM S.A. 
CENTRUL DE CERCETARE  
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La această ediţie au fost prezenţi 240 profesori, cercetători, specialişti şi 
doctoranzi, fiind prezentate în total 220 lucrări (10 conferinţe plenare, 60 conferinţe şi 
comunicări în 5 secţiuni paralele şi 150 de postere). Manifestarea a beneficiat de 
prezenţa unor distinşi profesori şi cercetători din Anglia, Franţa, Grecia, Olanda, 
Polonia, Republica Moldova şi SUA care, alături de personalităţi ale chimiei din 
România, au prezentat în cadrul unor conferinţe plenare de un înal nivel ştiinţific 
subiecte interesante şi de mare actualitate din diferite domenii ale chimiei: 
- “Micro- and nanostructured polymeric materials for biomedical applications” – acad. 
Bogdan C. Simionescu, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Iaşi 
- “Dynamic interactive systems – toward natural selection of function” – prof. dr. 
Mihail Bărboiu, Institut Europeen des Membranes, Montpellier, France 
- “Asocieri supramoleculare prin interacţiuni neconvenţionale” - acad. Ionel Haiduc, 
preşedintele Academiei Române 
- “Molecular approaches to insulin mimetic vanadium metallodrugs” – prof. dr. 
Thanos Salifoglou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
- “Chimia – încotro ?” – prof. dr. ing. Vasile I. Pârvulescu, Universitatea Bucureşti 
- “Use ionic liquid to control reaction selectivity in catalysis and organic chemistry?” 
– prof. dr. Cristopher Hardacre, Queen’s University Belfast, Northern Ireland, United 
Kingdom 
- “Bio-refinery, the future of romanian chemical industry?” – prof. dr. Alexandre C. 
Dimian, University of Amsterdam, Olanda 
- “Five and six member ring nitrogen derivatives as versatile building blocks in 
chemistry” – prof. dr. Ionel I. Mangalagiu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
- “NMR spectroscopy from diagnosing metabolic disorders towards personalized 
medicine” – dr. Călin Deleanu, Institutul de Chimie Organică “Costin D. Neniţescu”, 
Bucureşti 

În cele 5 secţiuni paralele de conferinţe şi postere (chimie şi tehnologie 
chimică organică, chimie şi tehnologie chimică anorganică, chimia şi tehnologia 
polimerilor, inginerie chimică, chimie analitică şi protecţia mediului) au fost 
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prezentate lucrări de cercetare actuale, cu accent pe aspectele aplicative ale 
rezultatelor cercetării.  

În cadrul conferiţei s-a desfăşurat o masă rotundă cu titlul “Valorificarea 
cercetărilor prin brevet de invenţie” moderată de reprezentanţi ai OSIM Bucureşti, iar 
prin intermediul firmelor de aparatură participante au fost prezentate ultimele noutăţi 
în domeniul tehnicilor avansate de laborator. 

Programul conferinţei a fost completat de adunarea festivă a Societăţii de 
Chimie din România prezidată de prof. dr. ing. Sorin Roşca, preşeditele S. Ch. R., 
acad. Bogdan C. Simionescu şi prof. dr. ing. Gheorghiţa Jinescu, vicepreşedinţi ai S. 
Ch. R. şi prof.dr. Cornel Radu, trezorierul S. Ch. R. La adunarea festivă a Societăţii de 
Chimie din România au fost prezenţi şi reprezentanţi ai celei mai mari organizaţii 
profesionale din lume, Societatea Americană de Chimie: dr. Marinda Li Wu – 
preşedinta Societăţii Americane de Chimie şi dr. Brad Miller - directorul Biroului de 
Relaţii Internaţionale al Societăţii Americane de Chimie. În cadrul acestei adunări, 
prof. dr. ing. Sorin Roşca a făcut o prezentare a activităţii Societăţii de Chimie din 
România, iar dr. Marinda Li Wu a prezentat o conferinţă intitulată “How can we all 
become better ambassadors for chemistry” descriind activităţile Societăţii Americane 
de Chimie şi modul în care aceasta se implică în răspândirea cunoştinţelor şi a 
realizărilor chimiei în viaţa noastră a tuturor. În vederea unei colaborări dinamice în 
viitor între cele două societăţi s-a stabilit înfiinţarea unei filiale a Societăţii Americane 
de Chimie în România şi s-a discutat posibilitatea înfiinţării unei secţiuni a Societăţii 
de Chimie din România în S.U.A. Preşedintei Societăţii Americane de Chimie, dr. 
Marinda Li Wu, i s-a acordat calitatea de membru de onoare al Societăţii de Chimie 
din România. 

   

 

Nivelul ştiinţific ridicat, actualitatea problemelor dezbătute, schimbul de idei 
şi experienţă, prezenţa activă a unui număr mare de tineri cercetători şi organizarea 
ireproşabilă au fost unanim apreciate de participanţii români şi străini. 

A XXXII-a Conferinţă Naţională de Chimie s-a bucurat de susţinerea 
materială a unor sponsori din Râmnicu Vâlcea (CONPHYS S.R.L., DIANA S.R.L., 
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NORDEXIM S.R.L., XEROSERVICE S.R.L., BOROMIR IND. S.R.L., 
ANNABELLA S.R.L., PROIMSAT S.A., DESIGNRO S.A.) şi din Bucureşti 
(MECROSYSTEM S.R.L., NITECH S.R.L., ALCHIMEX S.A. şi JPB TRADE 
S.R.L.). Cu scopul de a încuraja participarea tinerilor, Societatea de Chimie din 
România a asigurat plata taxelor de participare pentru 10 tineri studenţi masteranzi, 
doctoranzi şi cercetători, cu vârsta sub 30 ani, din ţară şi din Republica Moldova. 

 

Dr. Florentina GEORGESCU 
Dr. Costinela-Laura GÁSPÁR 
Ing. Constanin TEODORESCU 
Centrul de Cercetare Oltchim, Ramnicu Vâlcea 
 

 

 
 
 


