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In memoriam  

Academician MIRCEA DESIDERIU BANCIU (1941-2005) 

 
 

 Mircea Desideriu Banciu a fost profesor la Catedra de Chimie Organică din 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, membru corespondent al Academiei 

Române (din 1991), membru titular din anul 2000, Preşedintele Secţiei de Ştiinţe 

Chimice a Academiei Române (2002) şi Preşedintele Secţiei de Chimie Organică a 

Societăţii de Chimie din România (1996 - 2001). În data de 29 aprilie 2005, Mircea 

Desideriu Banciu a trecut în eternitate, mult prea devreme, la o vârstă la care era în 

plină activitate creatoare. A fost fără îndoială una din marile personalităţi ale ştiinţei 

româneşti, un foarte apreciat profesor, înzestrat cu o mare nobleţe sufletească, 

eleganţă spirituală, profesionalism, demnitate, modestie, spirit ordonat de înaltă 

meticulozitate, corectitudine, intransigent nu numai cu sine însuşi şi un căutător 

permanent al adevărului.  

„A fost un om minunat, l-au iubit şi stimat toţi cei care l-au cunoscut. Mă 

întreb de ce soarta este atât de nedreaptă cu unii oameni. Un om atât de senin, de cald, 

pe care îl stimţeai prieten chiar dacă nu îl intâlneai în fiecare zi“ afirma pe 1 mai 2005 

profesorul Ionel Haiduc, de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (în prezent 

Preşedintele Academiei Române).  

 S-a născut într-o familie de intelectuali cu origini transilvănene [1,2], a 

petrecut o parte din copilărie şi vacanţele în casa familiei de la Sălişte [3], sat din 

Mărginimea Sibiului. Era foarte mândru de faptul că provine din aceeaşi zonă 

geografică [3,4] cu alte marcante personalităţi culturale româneşti: Axente Banciu 

(fratele bunicului său), profesor, publicist, membru de onoare al Academiei Române; 

Onisifor Ghibu, profesor universitar, academician; Dionisie Romano (Dimitrie 

Romano), episcop ortodox, cărturar și traducător român, membru de onoare al 

Academiei Române; Ioan Lupaș, protopop, profesor universitar, istoric, academician; 

Dumitru D. Roșca, filozof, profesor universitar, academician; Andrei Oțetea, profesor 

universitar, specialist în istoria Evului Mediu și a epocii moderne, academician; 

Mircea Săndulescu, inginer geolog, profesor universitar, academician; Ilie Șteflea, 

general și politician român, Șef al Marelui Stat Major din 1942 – 1944; Emil Cioran, 

filozof și scriitor român, etc.  

 Mircea Desideriu Banciu a fost dornic de cunoaştere, astfel că a mers la şcoală 

mai devreme decât ceilalţi copii, fapt ce i-a permis ca la 16 ani să obţină 
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bacalaureatul la Colegiul Național „Sf. Sava“ din București (1957), iar la nici 21 de 

ani, să termine, ca şef de promoţie, Facultatea de Chimie Industrială din Institutul 

Politehnic Bucureşti, specialitatea „Tehnologia Substanţelor Organice“ (1962). 

Pasiunea pentru chimie ar putea fi explicată prin faptul că în familia sa, pe parcursul a 

două generații, au fost șapte chimiști, printre care se numără fratele și tatăl său. 

 Atmosfera intelectuală din familie a marcat fară echivoc evoluţia tânărului 

Mircea Desideriu Banciu. Dar cu siguranţă, întâlnirea cu profesorul Costin D. 

Neniţescu, bine-cunoscută personalitate ştiinţifică, „Magistrul“, cum era numit de 

cadrele didactice din Catedra de Chimie Organică a Facultăţii de Chimie Industrială 

din Bucureşti, i-a marcat cariera ştiinţifică şi didactică. Profesorul Neniţescu a 

remarcat calităţile intelectuale şi abilităţile experimentale ale studentului Mircea D. 

Banciu şi l-a invitat în laboratorul său, unde a lucrat şi cu doamna academician 

profesor Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu, al cărei colaborator a rămas toată viaţa.  

 În februarie 1969 și-a susținut teza de doctorat, Reacții solvolitice ale 

derivaților dibenzocicloalcanilor (conducător științific academician profesor 

Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu), devenind doctor inginer în specialitatea Tehnologia 

medicamentelor și produselor farmaceutice. A efectuat apoi un stagiu post-doctoral la 

Universitatea Köln din Gemania, cu profesorul Emanuel Vogel (1927-2011), cu care 

a păstrat legătura până la sfârşitul prematur al vieţii sale. 

 Activitatea didactică a profesorului Mircea D. Banciu a început în 1969 ca 

asistent titular la Catedra de Chimie Organică a Facultăţii de Chimie Industrială din 

Bucureşti, unde a parcurs toate treptele ierarhice până în 1990, când a devenit 

profesor universitar.  A fost un exemplu de urmat pentru studenţii şi colaboratorii săi, 

iar corectitudinea, rigoarea, simțul datoriei şi principialitatea au fost mai presus de 

orice pentru acest OM deosebit.  

 În timpul cursurilor, seminariilor şi activităţilor practice în laborator, dascălul 

Mircea D. Banciu a căutat cu răbdare, exigenţă şi corectitudine să transmită la 

aproape 36 de generaţii de studenţi, pasiunea sa pentru chimia organică şi pentru 

lucrul bine făcut. A avut satisfacţia ca mulţi dintre studenţi să vină să lucreze sub 

îndrumarea sa pentru proiecte de diplomă, pentru doctorat sau ca şi colaboratori în 

activităţile de cercetare ştiinţifică.  

A condus lucrări de laborator, seminarii şi proiecte la disciplinele: Chimie 

organică, Produse farmaceutice, Antidăunători, Metode fizice în chimia organică [5].
 

A predat cursuri de Chimie organică, Produse farmaceutice, Antidăunători, Chimie 

analitică şi analiză instrumentală, Reacţii homolitice, Bazele cercetării şi proiectării în 

industria farmaceutică, Advanced Chemical Instrumentation (în limba engleză). 

A redactat cursuri şi îndrumare de laborator pentru studenţi, a coordonat peste 

50 de proiecte de diplomă, peste 40 de lucrări ştiinţifice studenţeşti, a fost conducător 

ştiinţific de doctorat în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi în 

cotutelă cu Universitatea Aix-Marseille din Franţa.  

 Ca şi mentorul său, academicianul Costin D. Neniţescu, profesorul Mircea D. 

Banciu a ajutat la formarea multor cercetători în domeniul chimiei organice, fiind şi 

un creator de ştiinţă, aşa cum îndemna Magistrul: „Pentru a reuşi să transmiţi ştiinţa, 

trebuie să fii tu însuţi creator de ştiinţă sau cel puţin să te străduieşti să fii“, text turnat 

în litere de bronz, alături de basorelieful reprezentând profilul profesorului 

Costin D. Neniţescu, în amfiteatrul APA (A 040) din localul Polizu al Universităţii 

POLITEHNICA din Bucureşti. 
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 I-a plăcut să facă excursii în munţii Bucegi şi Făgăraş (mai ales în timpul 

practicii industriale a studenţilor de la Combinatul Chimic Victoria, judeţul Braşov), 

să citească şi să recite poezii (avea o memorie de invidiat), să admire tablourile 

marilor pictori, în special impresionişti, să citească literatură beletristică, să viziteze 

muzee. Îi plăcea cafeaua şi în fiecare dimineaţă avea un întreg ritual pentru 

prepararea ei. Ferm şi intransigent, începând cu sine însuşi, a militat pentru onoare, 

cinste şi corectitudine ȋn relaţiile cu colegii şi studenţii. A fost un prieten adevărat, 

întotdeauna aproape de colaboratorii săi pe care-i considera că fac parte din familie. 

 Activitatea ştiinţifică a profesorului Mircea D. Banciu [2,6]
 
 s-a materializat în:  

– peste 150 lucrări originale publicate în reviste de specialitate din ţară şi din 

străinătate, citate în enciclopedii de chimie şi articole ale unor chimişti de renume; 

– 8 cărţi tipărite în ţară şi străinătate; 

– 3 capitole de cărţi tipărite în SUA; 

– 13 articole comemorative; 

– 25 recenzii de cărţi (Book Reviews); 

– 19 lucrări tehnico-ştiinţifice (până în 1990); 

– 14 granturi de cercetare cu Ministerul Învățământului, MCT, ANSTI, 

– Academia Română (director de grant, după 1990); 

– peste 120 Comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate. 

Domeniile de cercetare abordate de profesorul Mircea D. Banciu au fost [5,6]: 

1. Reacţii prin ioni de carbeniu 

1.1 Reacţii de solvoliză: în colectivul academicienilor Costin D. Neniţescu şi 

Ecaterina Ciorănescu-Neniţescu a colaborat la lucrările din seria „Carbonium Ion 

Reactions“ de la Nota I (1965) până la Nota XX (1990). Dintre rezultatele originale 

deosebite se pot menţiona: reversibilitatea transpoziţiilor în funcţie de natura 

mediului de reacţie; observarea pentru prima dată a fenomenului de „rută retro-“ 

(1969); demonstrarea unor noi exemple de „revenire internă, control cinetic şi control 

termodinamic în reacţii de solvoliză“ ş.a.  

 Lucrările din această serie sunt amplu citate în literatură: în monografii: C.D. 

Gutsche „Carbocyclic Ring Expansion Reactions“ (1968); B. Capon „Organic 

Reaction Mechanisms“ (1965, 1969, 1970, 1971, 1975) şi în numeroase lucrări 

originale ale unor specialişti recunoscuţi ai domeniului: S.J. Cristol, S. Winstein, 

F. Sondheimer, G.A. Olah (laureat Nobel 1994), E.D. Bergman, etc.  

 Pentru lucrări din această serie profesorul Mircea D. Banciu a fost distins cu 

premiul pentru cercetare al Ministerului Învăţământului în anul 1969. 

 1.2 Reacţii de dezaminare: lărgiri de ciclu în cursul dezaminărilor, formarea 

de aziridine în cursul reducerii oximelor, participarea dublei legături în dezaminări. 

2. Izomerie de valenţă 

 Este un domeniu de mare importanţă, chiar şi în prezent – cu o frumoasă 

tradiţie în Catedra de Chimie Organică din UPB (primul izomer de valenţă al unei 

anulene este cunoscut în literatura mondială drept „hidrocarbura Neniţescu”). 

 În lucrările din acest domeniu, colectivul condus de profesorul Mircea D. 

Banciu a obţinut, prin sinteze originale, incluzând câte 10-15 etape succesive, mai 
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mulţi noi izomeri de valenţă din seria dibenzo(CH)10; s-au realizat reacţii de 

interconversie pe cale termică, fotochimică şi prin complecşi metalici ai acestor 

hidrocarburi şi au fost propuse mecanisme de reacţie care să explice rezultatele 

experimentale obţinute. 

 Mostre de substanţe din această categorie au fost solicitate de firma 

SADTLER (SUA) pentru înregistrarea spectrelor IR şi RMN (vezi cataloagele 

SADTLER 1975, 1985). 

 De asemenea, profesorul Mircea D. Banciu a redactat numeroase lucrări de 

ansamblu asupra domeniului izomerilor de valenţă, publicate în reviste din ţară şi din 

străinătate (Chemica Scripta, J. Chem. Education). 

 Lucrările din acest domeniu au fost discutate şi citate în monografii şi tratate 

(ex. B. Capon, C.W. Rees, „Organic Reaction Mechanisms“, 1972, 1975; 

D. Ginsburg, „Organic Chemistry“ – Series Two, 1976); J. March, „Advanced 

Organic Chemistry“, 1985, 1992, 2001), precum şi în numeroase reviste de 

specialitate de către cunoscuţi cercetători ai domeniului – de exemplu: I. Murata; 

G. Kaupp; H. Prinzbach; L. A. Paquette; M. Christl; J.M. Schulman; C. Rucker şi alţii. 

 În cadrul aceluiaşi interes major al domeniului se înscrie şi redactarea 

monografiei în trei volume: A.T. Balaban, M. Banciu, V. Ciorba, „Annulenes, - 

Benzo, - Hetero, -Homo-Derivatives and their valence isomers“, CRC Press – Boca 

Raton – 1987. Într-o recenzie a acestei cărţi apărută în J. Amer. Chem. Soc., 1988, 

110, 2995, prof. R. Thummel scrie: “The last chapter (5) in this volume presents an 

excellent survey of bridged annulenes with the expected emphasis on the superb work 

of Vogel and Boekelheide. The second volume contains chapter 6 and 7, both of 

which, along with chapter 5, were written by M.D. Banciu. Chapter 7 extends the 

excellent coverage of the two previous two chapters to include benzoannulenes and 

their valence isomers”. 

 Relativ la aceeaşi carte, profesorul E. Vogel (Köln) scria: “Ich bin von Ihren 

Werk fasziniert, denn es ist Ihnen nach meiner Meinung hervorragend gelungen, das 

vielseitige Material kompetent und attractiv darzustellen. Ohne Zweifel wird der“ 

Balaban-Banciu-Ciorba “für viele Jahre das Standardwerk der Annulen-Chemie 

bilden und das Interesse an diesem wichtigen Gebiet der Organischen Chemie 

beleben”. Lucrarea a fost citată în peste 100 articole de specialitate. 

Domeniul izomeriei de valenţă a fost extins de profesorul Mircea D. Banciu la studiul 

compuşilor homo-anulenici (v. Seria de lucrări [2b]: „Benzoannelated Valence 

Isomers of Homoannulenes”). 

3. Studiul sistemelor ciclice şi policiclice tensionate 

 Au fost sintetizaţi şi caracterizaţi fizico-chimic zeci de compuşi ciclici şi 

policiclici noi. S-a urmărit comportarea termică şi solvolitică a unor compuşi din 

această serie observându-se transformări noi. S-au realizat îngustări fotochimice de 

inel ale unor diazocetene conducând la sisteme policiclice foarte tensionate, 

nedescrise în literatură. Lucrările din acest domeniu au fost citate în tratate 

fundamentale de chimie organică: Houben-Weyl „Methoden der Organischen 

Chemie”, Stutgard, 1989-1992; B.M. Trost, I. Fleming „Comprehensive Organic 

Synthesis”, Oxford, 1991. 
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 Pentru lucrările 1.29, 1.30, 1.31 (vezi Publications list [2b]) abordând 

“Sinteze şi reacţii în clasa dibenzocicloalcanilor” profesorul Mircea D. Banciu a fost 

distins cu premiul “Gheorghe Spacu” al Academiei Române pentru anul 1982. 

4. Sinteze de compuşi ciclofanici 

S-au sintetizat mai mulţi compuşi disulfonici cu inele de difenil, fenantren etc. 

S-au efectuat pirolize în sistem dinamic, vid şi gaz inert (pirolize tip fulger, FVP) ale 

acestor compuşi, obţinându-se noi ciclofani. S-au corectat unele date greşite din 

literatură referitoare la sinteza bis-fenantrociclooctadienei. S-a construit o instalaţie 

originală de piroliză fulger care a fost utilizată în numeroase lucrări ulterioare având 

ca subiect studiul comportării termice a diferiţilor compuşi organici. 

 

5. Piroliza fulger – metodă mecanistică şi sintetică  

în chimia organică [2b,7]
 

A fost studiată comportarea termică a variate clase de compuşi organici, 

începând cu hidrocarburile ciclice şi policiclice, alcooli, oxime, cetone, derivaţi 

halogenaţi, nitrili, esteri, heterocicluri, ș.a. (vezi seria de lucrări „Flow-vacuum 

pyrolysis of polycyclic compounds” – 23 articole până în 2005). S-au elucidat 

numeroase mecanisme de reacţie pe baza datelor experimentale, s-au descris metode 

pirolitice preparative pentru unii compuşi cu acţiune biologică şi s-a descris o nouă 

metodă de benzoanelare pirolitică.  

S-au efectuat, pentru prima dată în lume, pirolize fulger pe zeoliţi: lucrarea 

"Flash vacuum pyrolysis (FVP) on zeolites. I. Pyrolysis of 5-(hydroxyethyl)-5H-

dibenzo[a,d]cycloheptene," M.D. Banciu, O.Cira, A. Petride, A. Banciu and C.D. 

Drăghici, J. Anal. Appl. Pyrolysis, 1997, 42, 177-188, iar prioritatea a fost 

recunoscută (E.L. Moyano, J. Org. Chem., 2001, 66, 2943). 

S-a demonstrat pentru prima dată o transpoziţie termică decurgând cu „rabaterea 

punţii” („bridge flipping”) la hidrocarburi policiclice. 

S-au obţinut compuşi heterociclici fundamentali (naftiridină, chinindolină) prin 

reacţii termice concertate ale unor tetrazoli. S-a colaborat cu profesorii R.F.C. Brown, 

F.W. Eastwood (Melbourne) şi C. Wentrup (Brisbane), cercetători de elită în acest 

domeniu. 

6. Compuşi biologic - activi 

A fost realizată sinteza a sute de compuşi noi (prin proiectare moleculară 

rațională) cu activitate biologică, testată la Universitatea din Florența (colaborare 

fructuoasă cu colectivul profesorilor Andrea Scozzafava şi Claudiu T. Supuran).  

S-au obținut inhibitori și activatori ai anhidrazei carbonice cu activitate in vivo mai 

bună decât a medicamentelor utilizate în clinici (de exemplu noi compuși 

antiglaucom topici). Pentru prima dată, s-au sintetizat activatori ai anhidrazei 

carbonice prezentând selectivitate de membrană şi  inhibitori de metalo-proteaze cu 

selectivitate/specificitate de izozimă, conținând schelete voluminoase steric de tip 

dibenzocicloheptanic (colaborare cu Universitatea din Florența). 



In memoriam 9 

Au fost incluse în structura unor noi inhibitori de anhidrază carbonică resturi de 

piriliu, piridiniu sau dibenzocicloalchil şi a fost analizată influenţa lor asupra 

activităţii biologice faţă de izozimele anhidrazei carbonice.  

7. Reacţii stereo- şi enentioselective heterogen catalizate 

S-au efectuat, pe baza unui „design” molecular, sinteze multi-etapă ale unor 

compuşi policiclici multifuncţionali, apţi pentru reacţii stereo- şi/sau enantioselective 

heterogen catalizate (hidrogenări, oxidări). S-a colaborat cu Universitatea Bucureşti 

(profesor Vasile Pârvulescu) şi cu grupurile de cercetători incluse în programele 

COST-D12 (1999-2001) şi COST-D24 (2001-). 

 Profesorul Mircea D. Banciu a participat ca reprezentant din partea României 

la activitatea comitetului managerial al Programului COST 24: „Sustainable 

Chemical Processes: Stereoselective Transition Metal-Catalysed Reactions”. 

8. Metode fizice în chimia organică 

Profesorul Mircea D. Banciu este coautor al primului tratat în limba română 

dedicat metodelor fizice ale chimiei organice (I. Pogany şi M. Banciu, „Metode fizice 

în chimia organică”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972 – medalia de bronz la al III-lea 

Salon Naţional al Cărţii). A publicat şi alte cărţi dedicate metodelor fizice pentru 

activităţi didactice cu studenţii. 

Profesorul Mircea D. Banciu a devenit membru corespondent al Academiei 

Române în 1991 şi membru titular în anul 2000. Pe data de 16 mai 2002 a susţinut în 

Aula Academiei Române Discursul de recepţie: Chimia organică - rivala şi/sau 

imitatoare a naturii? [8]. Era foarte emoţionat când afirma că: „gândul meu se 

îndreaptă, cu profundă recunoştinţă, spre toţi aceia care mi-au insuflat şi cultivat 

dragostea pentru chimie şi care au constituit pentru mine modele de înalt prestigiu. 

Mă refer, în primul rând, la academicienii Costin Neniţescu, Ecaterina Ciorănescu-

Neniţescu şi Emilian Bratu – a căror amintire o voi purta veşnic în suflet – dar şi la 

ceilalţi profesori care mi-au călăuzit paşii în anii de liceu şi de facultate. Totodată 

mulţumirile mele se îndreaptă spre colegii din Secţia de Ştiinţe Chimice a Academiei 

Române şi din Facultatea de Chimie Industrială, precum şi spre toţi colaboratorii mei. 

Nu în ultimul rând, adresez recunoştinţa mea familiei, fără de a cărei înţelegere şi 

sprijin constant, nu aş fi astăzi aici.“ Apoi cei prezenţi au uitat de trecerea timpului 

urmărind o prezentare clară şi documentată privind istoria chimiei şi influenţa ei 

asupra societăţii omeneşti (I. Chimiştii sunt ai vremii, chimia a eternităţii;  

II. Sinteza – inima şi sufletul chimiei organice; III. Interfaţa Chimie organică/Biologie 

– ştiinţă şi artă a creativitaţii; IV. De la Chimia moleculară la cea supramoleculară; 

V. Chimia organică şi natura, chimia organică şi societatea). Mircea D. Banciu și-a 

încheiat magistrala prezentare afirmând: „că ştiinţa chimiei organice s-a dovedit şi se 

dovedeşte o bună, uneori foarte bună imitatoare a naturii“. În ansamblu, chimia 

organică rămâne o imitatoare şi o prezumtivă rivală a naturii, natura însăşi fiind, aşa 

cum remarca laureatul Nobel E.O. Fischer, „tot atât de nevinovată ca în prima zi a 

creaţiei“. 

Cuvântul de răspuns a fost prezentat de doamna academician profesor Maria 

Brezeanu, care după ce a trecut în revistă aspecte legate de tema discursului de 

recepţie, a realizat un portret al academicianului Mircea D. Banciu afirmând că: 



10 Buletinul S. Ch. R. Nr. XX, 1/2013 

„Personalitatea ştiinţifică şi didactică este completată de imaginea unui om pentru 

care calităţile de bază sunt corectitudinea şi ţinuta morală, orizontul deschis, răbdarea 

şi tactul deosebit în relaţiile cu colegii şi colaboratorii, a unui om care acordă 

încredere şi respect semenilor săi, a unui cadru didactic care îşi venerează dascălii 

pentru modelul de muncă şi viaţă oferit. Pentru toate acestea, academicianul Mircea 

D. Banciu este stimat, preţuit şi iubit de toţi cei care îl cunosc îndeaproape.“ 

Începând cu anul 2002, academicianul Mircea D. Banciu a coordonat 

activitatea Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei Române în calitate de preşedinte.  

 În afară de activitatea didactică şi de cercetare, profesorul Mircea D. Banciu a 

desfăşurat o intensă activitate editorială fiind: 

• Editor Şef-Adjunct al revistei REVUE ROUMAINE DE CHIMIE (Academia 

Română) (1991 – 2003); 

• Editor Şef al revistei REVUE ROUMAINE DE CHIMIE (Academia 

Română) (2003 – 2005); 

• Editor Şef-Adjunct al revistei ROUMANIAN CHEMICAL QUARTERLY 

REVIEWS (Academia Română) (1993 - 2001); 

• Editor Şef al revistei PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY, 

Series B (1999 – 2005); 

• Editor regional al revistei MOLECULES (Springer Verlag Germania) (2000 

- 2005); 

• Editor al revistei ARKIVOC (Archive for Organic Chemistry) - SUA 

(membru în Comitetul de Redacţie) (2000 – 2005); 

• Membru în comitetul de redacţie al revistei HETEROCYCLIC 

COMMUNICATIONS Anglia (2003 - 2005). 

 A redactat, împreună cu prof. I. Pogany, o monografie „Tehnică 

experimentală în chimia organică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, iar 

împreună cu prof. A.T. Balaban, cartea „C.D. Neniţescu – viaţa şi opera”, Editura 

Academiei, 1995; 

 De asemenea, a redactat mai multe articole comemorative şi/sau biografice şi  

a fost coautor al mai multor monografii / manuale care au devenit „clasice” pentru 

studenţi: 

• I. Pogany, M. Banciu – „Metode fizice în chimia organică”, Editura 

Ştiinţifică, 1972; 

• A.T. Balaban, M. Banciu, I. Pogany – „Aplicaţii ale metodelor fizice în 

chimia organică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983; 

• M. Banciu, I. Şaramet – „Hidrocarburi”, Editura Tehnoplast, 1997, (lucrare 

apreciată de academicianul Alexandru T. Balaban ca fiind «cursul cel mai „adus la 

zi” care a apărut în ultima perioadă în limba română»). 

 Ca urmare a prestigiului ştiinţific de care s-a bucurat în lumea academică, 

profesorul Mircea D. Banciu a fost ales: 

• Membru corespondent al Academiei Române (1991 – 2000); 

• Membru titular al Academiei Române (2000); 

• Preşedintele al Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei Române (2002); 

• Membru al Prezidiului Academiei Române (2002); 

• Membru al Societăţii Americane de Chimie (1996); 

• Membru al Societăţii Europene de Chimie (1999); 

• Membru afiliat al IUPAC; 



In memoriam 11 

• Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare (2003); 

• Membru în Consiliul Naţional al Societăţii de Chimie din România (1993 - 

2001); 

• Preşedintele Secţiei Chimie Organică a Societăţii de Chimie din România 

(1996 - 2001); 

• Membru al Societăţilor de Biochimie (1993) şi de Inginerie Chimică din 

România (1994); 

• Membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei (1996); 

• Membru în Biroul Secţiei de Ştiinţe Chimice şi Secretar al Secţiei de Ştiinţe 

Chimice a Academiei Române (1991 – 2002); 

• Membru în Consiliul Editurii Academiei Române (1998); 

• Membru în Consiliul Ştiinţific al Facultăţii de Chimie Industrială şi al 

Departamentului de Ştiinţe Inginereşti din Universitatea Politehnica din Bucureşti 

(1980 – 2004); 

• Membru în Consiliul Ştiintific al Institutului de Chimie Organică 

„C. D. Neniţescu“ al Academiei Române (1993); 

• Membru onorific al International Biographical Centre Advisory Council 

(Cambridge, UK); 

• Membru onorific al Americal Biographical Institute’s Research Board of 

Advisors (SUA). 

 Academicianul Mircea D. Banciu s-a evidenţiat prin variate colaborări 

internaţionale:  

 – participare la congrese, conferinţe şi workshop-uri în Franţa, Germania, 

Elveţia, Australia, SUA şi Belgia; 

 – doctorat în sistem cu dublă tutelă (cu Universitatea Aix-Marseille, Franţa, 

Profesor M. Chanon); 

 – cercetare ştiinţifică cu Profesor M. Besson (Centre de Catalyse Lyon, 

Franţa); cu Profesor R.F.C. Brown (Universitatea Monash-Melbourne, Australia); cu 

Profesor C. Wentrup (Universitatea Queensland-Brisbane, Australia); cu Profesor 

M. Chanon (Universitatea Aix-Marseille, Franţa); cu Profesor A. Scozzafava şi 

Profesor C.T. Supuran (Universita degli Studi di Firenze – Italia, 1993 -); 

 – cercetare ştiinţifică în cadrul Programului COST D12 (1999 – 2000). 

 A fost membru în Comitetul Managerial COST D24 (2001) şi membru în 

Comitetele de Organizare ale unor Conferinţe interne şi internaţionale. 

 De asemenea, academicianul Mircea D. Banciu a fost profesor invitat în 

Franţa, Germania, Italia, SUA şi Australia. 

 Pentru activitatea ştiinţifică şi pentru prestigiul personalităţii sale a primit 

următoarele premii şi distincţii:  

• Premiul pentru cercetare ştiinţifică al Ministerului Învăţământului (1969); 

• Premiul „Gheorghe Spacu“ al Academiei Române (1982); 

• Conferenţiar universitar evidenţiat – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 

(1986); 

• Ordinul Naţional „SERVICIUL CREDINCIOS“ în grad de „CAVALER“  

(1 Dec. 2000); 

• Cetăţean de onoare al oraşului Sălişte (judeţul Sibiu) (august 2003); 

• Cetăţean de onoare al oraşului Câmpeni (judeţul Alba) (decembrie 2003). 
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Academicianul Mircea D. Banciu a trecut în veşnicie prea repede, nedrept şi 

neaşteptat, în plină activitate, dornic să lucreze pentru studiul şi dezvoltarea chimiei 

organice. A lăsat în urmă consternaţi pe toţi cei care l-au iubit şi l-au stimat ca 

talentat profesor, mentor, prieten, coleg şi cercetător ştiinţific.  

Ştiind că a fost pasionat de poezie, înclin să cred, că la plecare, Mircea 

Desideriu Banciu ar fi spus: „Vreau/ să vă las/ ceva/ din fiinţa mea/ adevarată,/ ce nu 

se pierde/ vreodată,/ un gând curat/ peste timp/ suspendat,/ ce ne leagă/ şi ne 

dezleagă/viaţa/ întreagă“ [9].  Gândul nostru îl va însoţi mereu cu pioasă recunoştinţă 

şi smerenie. 
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 Instituţii de învăţământ superior cu profil de chimie din România 

FACULTATEA DE CHIMIE  

 

Universitatea din Bucureşti 

 

Universitatea din București (UB) a fost şi este una dintre cele mai 

prestigioase instituţii de învăţământ superior de stat din România, implicată profund 

în istoria României moderne. Performanţele obţinute în educaţie şi cercetarea 

ştiinţifică de vârf situează Universitatea din Bucureşti în prim-planul vieţii ştiinţifice, 

culturale şi educaţionale naţionale. 

Succesoare a structurilor de învăţământ superior inaugurate prin Academia 

Domnească (1694), Universitatea din Bucureşti a fost înfiinţată prin Decretul nr. 756 

din 4/16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Universitatea din Bucureşti 

a devenit una dintre cele mai importante contributoare la dezvoltarea şi modernizarea 

învăţământului de toate gradele, ştiinţei şi culturii atrăgându-şi un considerabil 

prestigiu atât naţional cât şi internaţional. 

Mulţi dintre absolvenţii sau profesorii Universităţii din Bucureşti s-au afirmat 

ca personalităţi de seamă în viaţa publică românească: membrii ai Academiei 

Române, scriitorii, critici, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, 

preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi. De asemenea, mulţi absolvenţi şi profesori ai 

Universităţii din Bucureşti au devenit membrii ai unor academii din alte ţări sau 

profesori şi cercetători în universităţi din ţară şi străinătate. 

Universitatea din Bucureşti a fost şi este iniţiatoarea unor măsuri importante 

de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte 

universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale. 

Conform clasificării realizată în anul 2011, de către Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Sportului împreună cu experţi din cadrul Asociaţiei Universităţilor 
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Europene (EUA), Universitatea din București a fost declarată ca fiind prima 

universitate de cercetare avansată şi educaţie, iar domeniul Chimie a fost clasat la 

categoria A, pe pozitia întâi. Astfel, Facultatea de Chimie este o componentă 

reprezentativă a Universităţii din București. 

 

Istorie succintă 

Studiul chimiei în Universitatea din Bucureşti premerge cu un an apariţia 

acesteia în contextul cultural şi ştiinţific al recent apărutei Românii. Facultatea de 

Ştiinţe şi Facultatea de Chimie sunt formele instituţionale în care s-a studiat chimia la 

nivel universitar. 

În Universitatea din Bucureşti studiul chimiei a fost inclus în primul plan de 

învăţământ din 1864 şi s-a realizat în Facultatea de Ştiinţe, care funcţiona cu două 

secţii: ştiinţele fizico-matematice şi ştiinţele fizico-naturale. La această Facultate de 

Ştiinţe predau şase profesori: Alexandru Orăscu, Dumitru Petrescu, Emanoil 

Bacaloglu, Carlo Ferrari, Alexa Marin şi Grigore Ştefănescu. Printre numele cu 

adevărat prestigioase se numără profesorul Constantin Istrati, doctor în chimie la 

Paris, membru al Societăţii de Chimie din Franţa şi Germania, preşedinte al 

Academiei Romane în 1899, şi profesorul Gheorghe Longinescu, doctor în chimie la 

Berlin, membru al Academiei Române. Din anul 1903, timp de 25 de ani, 

dr. Constantin Istrati a fost secretar şi îndrumător al Societăţii Române de Ştiinţe. În 

1905 dr. Gheorghe Longinescu înfiinţează, împreună cu Gheorghe Ţiţeica, revista 

Natura, pe care o dirijează până la moarte. În aceeaşi perioadă, dar în anul 1919, s-a 

înfiinţat şi Societatea de Chimie din România, profesorul Ştefan Minovici fiind unul 

dintre principalii săi artizani. 

Eforturile şi realizările înaintaşilor au consolidat o respectabilă tradiţie a 

învăţământului universitar de chimie la Universitatea din Bucureşti. Profesori devotaţi 

şi entuziaşti au contribuit la dezvoltarea şi afirmarea chimiei, atât pe plan naţional cât 

şi internaţional: Alexa Marin, Constantin Istrati, Gheorghe Longinescu, Ştefan 

Minovici, Gheorghe Spacu, Eugen Angelescu, Ilie Murgulescu, I. V. Nicolescu, 

Grigore Popa, Maria Brezeanu, George-Emil Baiulescu, Eugen Segal şi mulţi alţii. În 

semn de recunoştinţă pentru contribuţia acestor înaintaşi la dezvoltarea Facultăţii de 

Chimie, amfiteatre ale facultăţii au fost numite Gheorghe Spacu, Ilie G. Murgulescu şi 

respectiv Nicolae Teclu (amfiteatre situate în sediul central – aflat în corpul clădirii 

Universităţii din Bulevardul Regina Elisabeta nr 4-12), Eugen Angelescu şi 

Grigore Popa (amfiteatre situate în sediul din Şoseaua Panduri 90-92). 

Chimia la Universitatea din Bucureşti a evoluat o dată cu învăţământul 

universitar românesc. Astfel, în anul 1906, în cadrul Universităţii Bucureşti se studia 

chimia în Institutul de Chimie, la următoarele specializări: Chimie Industrială, Chimie 

Alimentară şi Chimie Agricolă. 
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În anul 1914 se înfiinţează Institutul de Chimie Tehnologică din care în anul 

1938 s-a desprins Facultatea de Chimie Industrială, care ulterior s-a transferat la 

Şcoala de Drumuri şi Poduri (această şcoală devine Institutul Politehnic Bucureşti, 

astăzi Universitatea Politehnica din Bucureşti).  

Un rol important în revitalizarea vieţii universitare, ştiinţifice şi culturale după 

primul război mondial (1914 – 1918) a avut-o Asociaţia Profesorilor Universitari 

înfiinţată in anul 1923. La Universitatea din Bucureşti, în Facultatea de Ştiinţe, se 

studia Chimia care avea trei direcţii de studiu: chimia anorganică, chimia organică şi 

chimia analitică. În anul 1925 s-a aşezat piatra de temelie pentru clădirea Institutului 

de Chimie Teoretică din cadrul Universităţii din Bucureşti, clădire care s-a construit în 

Splaiul Independenţei nr. 87 – 89 (lângă podul Haşdeu). 

Din anul 1948 aceasta devine sediul Facultăţii de Chimie înfiinţată ca urmare a 

reformei învăţământului, ca facultate de sine stătătoare prin desprinderea din 

Facultatea de Ştiinţe. În anul 1998 s-a serbat Semicentenarul Facultăţii de Chimie. 

Din anul 1974 şi până în anul 1990, cadrele didactice, studenţii şi structura 

sunt asimilate mai întâi ca facultate, cu decan propriu, iar apoi ca o secţie a Facultăţii 

de Tehnologie Chimică a Institutului Politehnic din Bucureşti. În această perioadă au 

funcţionat secţiile Chimie şi, cu intermitenţe, Chimie-Fizică şi Biochimie 

Tehnologică, cu durata studiilor de licenţă de 4 ani, având drept principal scop 

formarea de profesori de chimie şi, respectiv, de chimie şi fizică pentru învăţământul 

preuniversitar şi de specialişti în domeniul biochimie tehnologică. Cei mai buni 

studenţi ai acestor secţii, în număr variabil de la un an la altul, puteau urma un an de 

specializare într-una dintre disciplinele mari ale chimiei. 

În anul 1977, după teribilul cutremur din 4 martie, clădirea Facultăţii de 

Chimie din Splaiul Independenţei nr. 87 - 89 este distrusă. Activitatea didactică şi de 

cercetare ştiinţifică a continuat în mai multe locaţii, cu multe improvizaţii dar nivelul 

ridicat în educaţie şi cercetare ştiinţifică a fost menţinut prin eforturile conjugate ale 

cadrelor didactice şi studenţilor. 

Anul 1990, prin hotărârea Consiliului profesoral ales democratic după 

decembrie 1989, marchează întoarcerea studiului chimiei în Universitatea din 

Bucureşti. Temporara secţie de Chimie redevine Facultatea de Chimie a Universităţii 

din Bucureşti, cu sediul în corpul din Bulevardul Regina Elisabeta al clădirii 

Universităţii. În acest sediu funcţionează amfiteatre, săli de seminar şi laboratoare ale 

Departamentului de Chimie Fizică. În noua dar şi în vechea clădire din Şoseaua 

Panduri nr. 90-92 există amfiteatre, săli de seminar şi laboratoare pentru 

Departamentele de Chimie Analitică, Chimie Anorganică şi Chimie Organică, 

Biochimie şi Cataliză. De asemenea, în clădirea din Dumbrava Roşie nr. 23 există 

laboratoare şi săli de seminar aparţinând Departamentului de Chimie Anorganică. 
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Educaţie 

Obiective şi misiune 

Iniţial, scopul principal al facultăţii era formarea profesorilor de chimie. În 

funcţie de numărul de ani de studiu aceştia puteau preda în învăţământul gimnazial şi 

preuniversitar. Cei mai buni dintre ei puteau, în sfârşit, să rămână în învăţământul 

universitar. Dezvoltarea societăţii şi a calităţii învăţământului universitar de chimie 

din România au stat la baza diversificării direcţiilor de specializare şi a calificărilor 

absolvenţilor, în acord cu cele ale pieţei forţei de muncă. 

În anul 2005 Facultatea de Chimie a adoptat structura universitară prevăzută în 

acordul de la Bologna fiind înfiinţată în acelaşi an şi Şcoala Doctorală în Chimie. Prin 

elaborarea noilor planuri de învăţământ şi restructurarea acestora pe cele trei cicluri de 

studii, şi anume licenţă, masterat şi doctorat cu durata 3, 2 şi respectiv, 3 ani, s-a 

urmărit organizarea studiilor, a rutelor profesionale şi adaptarea lor la strategiile 

europene. Obiectivul acesta este doar parţial îndeplinit. 

 Această formulă a fost adoptată pentru compatibilizarea tuturor sistemelor de 

învăţământ superior din Europa. Planurile de învăţământ au fost definitivate pentru 

ciclul de licenţă, fiind mai flexibile, pentru ca pregătirea absolvenţilor să corespundă 

exigenţelor angajatorilor. Toate programele de studii pentru ciclurile de licenţă 

(3 programe) şi master (până la 10 programe) sunt Acreditate ARACIS. Facultatea 

organizează şi un program de studii de masterat în limba engleză.  

 Facultatea de Chimie are următoarele obiective generale: 

– pregătirea la nivel european a studenţilor, oferirea de absolvenţi foarte bine 

pregătiţi pentru piaţa de muncă naţională şi europeană; 

– creşterea numărului de absolvenţi care să parcurgă toate cele trei cicluri de 

pregătire sau cel puţin pe primele două dintre ele; 

– modernizarea şi armonizarea tuturor planurilor de învăţământ pentru cele 

trei cicluri licenţă – masterat – doctorat; 

– modernizarea permanentă a bazei materiale, atât pentru activitatea didactică 

cât şi pentru cea de cercetare ştiinţifică; 

– dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicate, atât în domeniile 

tradiţionale cât şi în domenii noi, interdisciplinare; 

– continuarea şi amplificarea colaborărilor, atât cu universităţi din ţară, cât şi 

din străinătate. 

În contextul actual misiunea facultăţii este de a pregăti absolvenţi care să poată 

fi absorbiţi de piaţa forţei de muncă, în diferite domenii de activitate. Posibilităţi de 

carieră ale absolvenţilor facultăţii sunt: 

 chimişti şi biochimişti în industria alimentară şi controlul calităţii 

alimentelor; 

 chimişti şi biochimişti în industria farmaceutică şi controlul calităţii 

medicamentelor; 
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 chimişti şi biochimişti în laboratoare clinice; 

 chimişti şi biochimişti în industria produselor cosmetice şi a detergenţilor; 

 chimişti şi biochimişti în controlul şi protecţia mediului; 

 chimişti şi biochimişti în domeniul criminalisticii, al controlului anti-

doping, al armelor chimice sau nucleare; 

 chimişti şi biochimişti în industria petrolieră şi a maselor plastice; 

 chimişti  în industria de lacuri, vopsele şi materiale de construcţii; 

 chimişti şi biochimişti specialişti în domeniul nanotehnologiilor; 

 chimişti în industria textilă şi de pielărie; 

 chimişti în domeniul prelucrării lemnului, a celulozei şi hârtiei; 

 cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar; 

 cadre didactice pentru învăţământul superior; 

 cercetători în institute de cercetare. 

Studenţii facultăţii sunt printre cei mai buni în domeniu, participând activ la 

viaţa academică, fiind antrenaţi, încă din ciclul de licenţă, în activitatea de cercetare 

pentru elaborarea lucrării de licenţă. Un accent deosebit se pune pe implicarea 

studenţilor în activităţile de cercetare şi formarea lor ca viitori specialiști, prin 

participarea lor în cadrul proiectelor de cercetare, la stagii de cercetare în universităţi 

partenere din Europa prin intermediul programului Erasmus și a proiectelor de 

cercetare. În perioada de studii masterale studenţii sunt obligaţi să desfăşoare o 

activitate de cercetare intensă pentru elaborarea lucrării de disertaţie, activitate ce se 

materializează prin apariţia unor articole ISI. Mulţi absolvenţi ai facultăţii urmează 

studii doctorale, fie în cadrul facultăţii, fie la alte universităţi din ţară şi străinătate.  

Organizare 

In prezent Facultatea de Chimie este organizată în patru departamente: 

Departamentul de Chimie Analitică în care activează 7 profesori 

(6 conducători de doctorat), 5 conferenţiari, 5 şefi de lucrări şi 3 asistenţi, 

Departamentul de Chimie Anorganică în care activează 3 profesori 

(2 conducători de doctorat), 6 conferenţiari, 7 şefi de lucrări şi 1 asistent, 

Departamentul de Chimie Fizică în care activează 3 profesori (1 conducător 

de doctorat), 4 conferenţiari, 17 şefi de lucrări şi 2 asistenţi, 

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză în care 

activează 2 profesori (1 conducător de doctorat), 7 conferenţiari, 9 şefi de lucrări şi 

12 asistenţi, care asigură desfăşurarea activităţii didactice pentru cele două domenii de 

licenţă (domeniul Chimie, cu specializările Chimie, Biochimie Tehnologică şi 

Radiochimie şi domeniul Ştiinţa Mediului cu specializarea Chimia Mediului), pentru 

masterele corespunzătoare acreditate (Chimia medicamentelor şi produselor 

cosmetice, Chimia materialelor avansate (în limba engleză, master de excelenţă), 

Chimie supramoleculară, Managementul calităţii în chimie (cu taxă), Tehnici de 
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măsurare în chimie (cu taxă), Poluarea chimică a mediului, Abordarea integrată a 

ştiinţelor naturii (master interdisciplinar (Biologie, Chimie, Fizică)) şi Chimie 

didactică) şi, evident, pentru Şcoala doctorală în chimie. 

Trei dintre profesorii facultăţii de Chimie sunt membri ai Academiei Române, 

doi membri plini (Victor Em. Sahini – profesor emerit şi Marius Andruh – profesor 

titular) şi un membru corespondent (Dumitru Oancea – profesor emerit). 

Cinci dintre profesorii titulari ai Facultăţii de Chimie (Marius Andruh, 

Victor David, Andrei Medvedovici, Lucia Mutihac şi Vasile Pârvulescu) sunt coautori 

a mai mult de 100 de articole ISI. Majoritatea profesorilor emeriţi ai Facultăţii de 

Chimie au, de asemenea, o activitate știinţifică materializată prin publicarea a peste 

100 de articole ISI. 

 

Cercetarea ştiinţifică 

 Universitarii din Facultatea de Chimie desfăşoară o intensă activitate de 

cercetare, atât la nivelul celor 4 departamente cât şi al celor 7 centre de cercetare. 

Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Chimie este recunoscută pe plan naţional şi 

internaţional, domeniul Chimie al Facultăţii de Chimie clasându-se primul la 

evaluările naţionale. În 2012 numărul articolelor ISI a fost de 132 la 110 universitari 

(medie de 1,200 articole/universitar) iar în 2013 de 136 articole ISI la 98 universitari 

(medie de 1,388 articole/universitar).  

Centre de cercetare 

 Cele 7 centre de cercetare din Facultatea de Chimie sunt: Centrul de Cercetări 

de Chimie Analitică Aplicată, Centrul de Cercetare de Chimie Anorganica Teoretică 

si Aplicata, Centrul de Cercetări de Chimie Fizică Teoretică şi Aplicată (CCCFTA), 

Centrul de Cercetări Chimie Organică Aplicată, Catalizatori şi procese catalitice, 

Metode Automate de Analiză şi Laboratorul pentru Controlul Calităţii Produselor – 

LaborQ. 

Tematica de cercetare 

Departamentul de Chimie Analitică: 

 ştiinţa separărilor, tehnici cromatografice multidimensionale şi cuplate 

(cromatografie de lichide şi cu fluide în stare supercritică, cuplare cu 

spectrometria de masă în tandem); 

 aplicaţii în domeniile bioanalizei, evaluării calităţii produselor farmaceutice şi 

alimentare, analiza de mediu, separări chirale 

 modelare extra-analitică a proceselor de separare; 

 statistica şi teoria informaţiei în chimia analitică; 

 interacţii intermoleculare şi modele de solvatare; 

 studii fundamentale în domeniul bio-electrocatalizei – transferul direct şi 

mediat de electroni în cadrul reacţiilor catalizate de enzimele redox; 
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 construcţia şi caracterizarea senzorilor modificaţi chimic electrocatalitici şi a 

senzorilor modificaţi chimic bazaţi pe biomolecule; 

 dezvoltarea de biosenzori cu aplicaţi în diferite domenii (controlul calităţii 

alimentelor şi al poluării mediului, biochimic, clinic/medical), miniaturizarea 

acestora în scopul determinărilor/monitorizării in vivo şi ex vivo; 

 construcţia şi evaluarea electroanalitică a biosenzorilor bazaţi pe acizi nucleici 

cu aplicaţii în detecţia unor agenţi patogeni; 

 interacţii de afinitate de tip antigen-anticorp; 

 senzori electrochimici modificaţi cu diferite materiale nanostructurate; 

 interfeţe senzor-bioreceptor: imobilizare covalentă şi prin înglobare în matrice 

de tipul sol-gel, polimeri; 

 imunosenzori (amperometrici, impedimetrici etc. pentru detecţia unor compuşi 

toxici. 

Departamentul de Chimie Anorganică: 

 materiale cu proprietăţi luminescente (pe bază de compuşi organometalici - 

Pd(II), Pt(II), POM - polioxometalaţi, clusteri metalici); 

 materiale cu proprietăţi de cristale lichide (pe baza de compuşi de coordinaţie - 

metalomezogeni, clusteri metalici, POM); 

 chimie structurală aplicată, corelaţii structură-proprietăţi în manifestările 

magnetice şi optice ale sistemelor coordinative şi extinse; 

 complecşi heterometalici 3d-4f, 4d-4f, 5d-4f şi nanomagneţi moleculari; 

 ingineria cristalină a polimerilor de coordinare; 

 chimie metalo-supramoleculară; 

 combinaţii complexe ale lantanidelor cu aplicaţii biologice; 

 combinaţii complexe ale metalelor tranziţionale 3d cu liganzi azamacrociclici 

cu activitate biologică; 

 combinaţii complexe ale metalelor tranziţionale 3d cu liganzi heterociclici cu 

atomi donori azot cu activitate biologică; 

 combinaţii complexe cu liganzi polimerizabili sau policondensabili cu 

activitate biologică; 

 metode neconvenţionale pentru obţinerea de nanomateriale; 

 sinteze Michael; 

 homo şi hetero-clusteri ai metalelor tranziţionale 3d; studiul proprietăţilor 

magnetice; magneţi moleculari. 

Departamentul de Chimie Fizică: 

 termodinamica fenomenologică şi statistică a sistemelor condensate; 

 termodinamica proceselor ireversibile – reacţii neizoterme; 

 energetică chimică, implicaţii energetice în evoluţia unor procese fizice, 

chimice şi biochimice fundamentale; 
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 echilibre de fază; 

 structură moleculară, proprietăţi şi procese de transfer de sarcină prin metode 

concertate de spectroscopie (de emisie în stare staţionară şi cu rezoluţie în 

timp, Raman, de dicroism circular) şi chimie cuantică; 

 interacţii proteină-ligand în medii nanostructurate, interacţii intermoleculare 

cu transfer de chiralitate; 

 calculelor cuantice pe liganzi organici şi modelarea moleculară a procesului de 

legare biopolimer-ligand; 

 dispersii şi soluţii apoase de polimeri acrilici (obţinere şi caracterizare 

reologică); 

 adezivi acrilici sensibili la presiune; 

 hidrogeluri polimerice reticulate fizic sau chimic; 

 matrice colagenice cu rol în refacerea tisulară; 

 electrochimie moleculară, mecanisme de reacţii de electrod pentru complecşi, 

liganzi şi organice; 

 electrochimie interfacială şi în fază mediană a unor sisteme multifazice; 

 bio-electrocataliză – transferul direct şi mediat de electroni; 

 solubilitatea dioxidului de carbon în lichide la presiuni înalte; 

 echilibre lichid-vapori; 

 preparare de matrice poroase în dioxid de carbon sub şi supercritic; 

 studiul cinetic al degradării unor coloranţi organici în medii apoase şi parţial 

apoase; 

 modelarea cinetică a degradării oxidative a unor poluanţi fenolici în sisteme 

închise şi deschise, evidenţierea şi efectul speciilor oxigenate reactive asupra 

eficienţei de degradare; 

 dezvoltarea unor metode nepoluante de sinteză chimică/enzimatică a 

compuşilor cu proprietăţi terapeutice din clasa actinomicinelor; studii de 

mecanism; 

 studiul evoluţiei temporale a reţelelor de reacţii prin abordarea unor metode de 

integrare numerică pentru sisteme de ecuaţii diferenţiale rigide; 

 studii cinetice privind inactivarea şi stabilitatea operaţională şi termică a 

enzimelor, efectul modulatorilor; 

 chimia fizică a sistemelor mixte de surfactanţi; 

 materiale nanostructurate cu aplicaţii biomedicale (transport şi cedare 

controlată a principiilor active medicamentoase); 

 modelarea interacţiei medicament – modele de membrane celulare. 

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză; 

 sisteme catalitice heterogene pe bază de organocatalizatori pentru epoxidări 

asimetrice; 
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 catalizatori solizi pentru valorificarea celulozei la chimicale; 

 cataliza heterogenă în sinteze fine: hidrogenări chemo-, diastereo- şi 

stereoselective, oxidări chemo- şi stereoselective, reacţii de cuplare C-N, şi  

C-C, reacţii în solvenţi ionici/lichide ionice; 

 chimia mediului: cataliza asociată cu plasma în purificarea aerului şi apelor, 

fotocataliza în procese de depoluare a apelor şi solului, procese catalitice 

DeNOx asociate poluării generate de surse mobile şi fixe; procese de oxidare 

totală VOC; 

 valorificarea biomasei: procese de transesterificare şi de valorificare a ligninei; 

 activarea şi funcţionalizarea alcanilor inferiori: oxidehidrogenare şi combustie 

catalitică; 

 conversia alcoolilor în produşi cu valoare adăugată mare; 

 prepararea şi caracterizarea de materiale nanocompozite folosite drept anozi în 

celulele de combustie care operează la temperaturi intermediare; 

 oxidarea totală a compuşilor organici volatili din aer; 

 compuşi de tip hidrotalcit cu aplicaţii catalitice în sinteza organică fină şi în 

procese de depoluare; 

 obţinerea de noi compuşi cu activitate biologică (terapeutică)-tioamide, 

heterocicli, analogi nucleozidici; 

 separarea, purificarea şi caracterizarea structurală a unor compuşi naturali 

(terpene, peptide, heterocicli); 

 semisinteze de medicamente; 

 radicali liberi stabili şi cu viaţă scurtă (nitroxizi, hidrazili, spin-aducţi); 

 compuşi multifuncţionali naturali şi de sinteză (heterocicli, azometine, 

ciclocetoli, acridine). 

În departamentele Facultăţii de Chimie se află aparatură de foarte bună calitate 

şi în stare operaţională, pe care atât cadrele didactice cât şi studenţii efectuează 

cercetare ştiinţifică. 

 

Cooperări 

Universitarii din Facultatea de Chimie participă la numeroase colaborări cu 

universităţi din ţară, atât cu cele din Consorţiul Universitaria (Universitatea Babeş-

Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea de 

Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti), dar şi cu alte 

universităţi din ţară și străinătate. 

Studenţii și cadrele didactice din Facultatea de Chimie beneficiază de burse 

Erasmus obţinute prin concurs, participând la stagii de cursuri şi de cercetare în 

universităţile europene partenere: Université Libre de Bruxelles, University of 

Chemical Technology and Metallurgy, Technische Universitat Carolo Wilhelmina 
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Braunschweig, Universitat Regensburg, Universidade da Coruna, Universitat de 

Valencia, Université de Caen Basse – Normandie, Université du Havre, Université du 

Maine, Université des Sciences et Technologies de Lille, Université Claude Bernard 

Lyon 1, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier, Université d'Orleans, 

Université de Paris-Sud XI, Université de Rennes I, Ecole Nationale Supérieure de 

Chimie de Rennes, Université Paul Sabatier Toulouse III, Universita degli Studi di 

Firenze, Universita degli Studi di Roma Tor Vergata, Kocaeli Universitési. 

Universitarii din Facultatea de Chimie au înfiinţat societăţi ştiinţifice din 

domeniul chimiei cum ar fi: Societatea de Chimie Analitică din România, Societatea 

de Cataliză din România și participă la activităţile Societăţii de Chimie din România, 

Societăţii "Profchim" a profesorilor de chimie din România, Asociaţiei 

"EURACHEM"- România etc. În prezent, preşedinţii unora dintre aceste societăţii 

ştiinţifice sau conducătorii unor secţii ale acestor societăţi sunt cadre didactice ale 

Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti, ceea ce atestă atât prestigiul de care 

aceștia se bucură, dar şi calitatea ştiinţifică a acestora. Prezenţa cadrelor didactice ale 

Facultăţii de Chimie în colectivele de redacţie ale unor reviste de specialitate de mare 

prestigiu din ţară şi străinătate dar și în comitetele de organizare și prezidiile unor 

congrese, conferinţe sau simpozioane atestă de asemenea recunoașterea știinţifică a 

acestora atât la nivel naţional dar și internaţional.  

Facultatea de Chimie colaborează cu alte facultăţi sau departamente din 

străinătate în cadrul unor programe: TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS; 

COPERNICUS, PHARE, AUF, DAD, FUNDAŢIA HUMBOLD. 

 Facultatea de Chimie este, evident, mai mult decât rezultă din aceste rânduri, 

pentru cei din interior ea este un organism viu, continuu supus evaluării şi schimbării, 

pentru mulţi fiind un destin profesional, o raţiune de a exista în mod esenţial. Pentru 

cititorii Buletinului Societăţii de Chimie, mai ales pentru absolvenţii de liceu în 

căutarea unui viitor profesional, pentru cei ce visează la cercetarea ştiinţifică se 

găsesc argumente pentru o bună întâlnire.  

 

Lect. Dr. Elena Emilia IORGULESCU 

Conf. Dr. Constantin MIHAILCIUC 

Facultatea de Chimie 

Universitatea din Bucureşti 

chimie.unibuc.ro 

pc_mihailciuc@yahoo.com 
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APLICAŢII ALE NANOMATERIALELOR ÎN CHIMIA 

ANALITICĂ (II)
*
  

 

Principalele aplicaţii ale nanomaterialelor în laborator 

 
José María Palacios-SANTANDER 

Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz 

Campus Universitario de Puerto Real, 11510 Puerto Real - Cádiz – España, 

josem.palacios@uca.es 

 
 Aplicaţiile nanostructurilor şi nanomaterialelor se bazează pe proprietăţile fizice 

deosebite ale materialelor cu dimensiuni nanometrice, pe suprafaţa uriaşă şi pe 

dimensiunile mici, care oferă posibilităţi suplimentare pentru manipulare şi spaţiu 

pentru găzduirea unor funcţionalităţi multiple (Tabelul 1). Exemple reprezentative se 

regasesc în lucrările [1-3]. 

 
Tabel 1. Diferite funcţii ale nanoparticulelor în sistemele cu detecţie electrochimică 

 

Funcţie Proprietate 

utilizată 

Exemple de 

nanoparticule 

Avantaje 

Imobilizare de 

biomolecule 

Biocompatibilitate; 

suprafaţă mare 

Metal (Au, Ag);  

Oxid (SiO2, TiO2) 

Îmbunătăţirea 

stabilităţii 

Cataliza unei 

reacţii 

Energie de 

suprafaţă mare 

Metal (Au, Pt) Îmbunătăţirea 

selectivităţii şi a 

sensibilităţii 

Îmbunătăţirea 

transferului de 

electroni 

Conductivitate, 

dimensiuni mici 

Metal (Au, Pt);  

Oxid (TiO2, ZrO2) 

Îmbunătăţirea 

sensibilităţii; 

electrochimie directă 

a proteinei 

Marcare a 

biomoleculelor 

Dimensiune mică; 

posibilitate de 

modificare 

Semiconductor 

(CdS, PbS);  

Metal (Au, Ag) 

Îmbunătăţirea 

sensibilităţii;  

detecţie indirectă 

Reactiv Activitate chimică Oxid (MnO2) Noi mecanisme de 

răspuns 

 

 

 

                                                 

*
 Traducerea și adaptarea: Prof. dr. ing. Eleonora Mihaela Ungureanu. 
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I. Aplicaţii biomedicale şi/sau bioanalitice 

 
Bio 1. Dispozitiv pe bază de nanotuburi de carbon pentru detecţia de celule 

canceroase şi virusuri din probele de sânge 

Acest dispozitiv (Fig. 1) a fost realizat de către cercetătorii de la 

Messachussets Institute of Technology. Prin acoperirea nanotuburilor de carbon 

(CNT) cu anticorpi specifici, dispozitivul este capabil să detecteze un virus, ca de 

exemplu virusul HIV. Pădurea de nanotuburi este foarte poroasă (fiecare cm pătrat 

dintr- un set de la 10
10

 - 10
11

 nanotuburi de carbon este format din 1% CNT-uri şi 

99% aer). Această configuraţie permite o curgere foarte bună a sângelui printre aceste 

nanofire. 

 

Fig. 1. Micrografie TEM pentru CNT  

pentru detecţia de celule canceroase [4]. 

 

 Tehnologia dezvoltată poate servi pentru construcţia de dispozitive cu preţ redus 

pe care specialiştii le-ar putea folosi în ţările în curs de dezvoltare. Sistemul constă 

dintr-un dispozitiv microfluidic, plin cu nanotuburi de carbon (CNT), care reţine 

celulele canceroase cu o eficienţă mare. Sistemul este capabil să distinga câteva celule 

canceroase dintr-un număr de 10
9
 celule dintr-un mL de sânge. Detecţia celulelor 

canceroase din sânge este foarte importantă pentru a identifica metastazele din 

organism.  

 

Bio 2. Realizarea de nanoboţi 

Nanoboţii sunt dispozitive nanostructurate pentru o îmbunătăţirea terapiilor şi 

diagnostici şi pot servi drept vehicule pentru transportul de agenţi terapeutici, drept 

detectori sau sisteme de alertă ale bolii la debut şi, probabil, pot permite remedierea 

unor anomalii metabolice sau genetice. Roboţii moleculari cu ADN inserat sunt 

capabili să îndeplinească sarcini complexe la scară micro. Nanoboţii ar putea fi 

programaţi pentru a efectua funcţii specifice şi pot fi comandaţi de la distanţă, având o 

dimensiune suficient de mică încât să poată ajunge în anumite locuri din interiorul 

organismului uman ca să îndeplinească funcţiile dorite.  

Nanoboţii utilizaţi în medicină pot să caute o ţintă în organism (ca de exemplu 

o celulă canceroasă sau un virus invaziv) şi să îndeplinească o anumită funcţie ca să 

imobilizeze ţinta. Remedierea realizată de nanoboţi poate fi reprezentată de eliberarea 

unui medicament într-o anumită zonă, reducând astfel potenţialele efecte secundare 

ale terapiei medicamentoase generalizate, sau de legarea lui de o ţintă, prevenind 

astfel o activitate ulterioară a acesteia, ca de exemplu, blocarea unui virus. Pe masură 

ce tehnologia va evalua vor fi posibile intervenţii mai sofisticate ca înlocuirea genelor, 

regenerarea ţesuturilor sau nanochirurgia. 
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Fig. 2. Modele de nanoboţi (păianjeni moleculari şi linii de asamblare cu dimensiuni 

nanometrice) [5-8] 

 

La proiectarea nanoboţilor trebuie să se ţină seama de anumite aspecte 

specifice legate de: 

– Architectura sau structura numită „purtător“, care va deplasa încărcătura: 

1) CNT sau fulerene, 2) dendrimeri, şi 3) nanoparticule şi nanocristale 

– Mecanismele de ţintire prin care sunt ghidaţi nanoboţii către situl de acţiune 

dorit, mecanisme care trebuie să se bazeze pe interacţiuni antigen-anticorp sau pe 

receptori legaţi de membrană 

– Comunicarea şi procesarea informaţiei; electronica moleculară poate găsi o 

funcţie simplă de comutare (pornit/oprit); marcarea optică ar putea deveni realizabilă 

– Recuperarea nanoboţilor din organismul uman (prin mecanismele naturale 

de metabolism şi excreţie, biodegradabilitate); menţinerea lor în organism ar fi ideală. 

 

II. Aplicaţii de mediu 

 
Problemele critice care trebuie abordate în cercetarea apelor sunt: 

– disponibilitatea şi protejarea surselor de apă 

– noi surse de apă 

– detecţia contaminantului şi decontaminarea/îndepărtarea lui selectivă 

– dezactivarea şi îndepărtarea patogenului 

– conservarea şi reutilizarea 

– scalabilitatea, consolidarea şi difuzarea tehnologiei.  

Se dau în contiuare câteva exemple care arată că nanomaterialele joacă un rol 

important în îmbunătăţirea calităţii apelor ca aplicaţie de mediu (M1 – M6). 

 

M 1. Nanoacoperiri pentru îmbunătăţirea capacităţii  

de curăţare şi a igienei 

Murdărirea suprafeţelor, algele, muşchii şi creşterea bacteriană sunt probleme 

comune în viaţa de zi cu zi care produc disconfort, reduc nivelul de igienă şi durata de 

viaţă a produselor [9]. 

Nanoacoperirea bazată pe nano-TiO2, care acţionează în calitate de catalizator, 

folosind lumina ca sursă de energie pentru a păstra suprafeţele curate de impurităţi 

(proprietăţi antibacteriene/antivirale), poate fi folosită pentru acoperirea majorităţii 

materialelor anorganice, inclusiv pentru metale, ceramică, sticlă, beton şi tencuieli. 

Acoperirea este netoxică, ieftină, antibacteriană, antivirală, duce la îndepărtarea 

mirosurilor, este uşor de aplicat, aproape transparentă la culoare, disponibilă în 

variante hidrofile şi hidrofobe şi poate fi utilizată folosind iluminatul interior. 
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M 2. Particule nanometalice pentru dezinfectarea apei de băut 

Nanoparticulele metalice precum argintul, cuprul, zincul, titanul, nichelul şi 

cobaltul sunt printre cele mai promiţătoare nanomateriale ce pot fi folosite pentru 

dezinfectarea oligodinamică a apei de băut, având proprietăţi bactericide şi virucide 

(distrug virusurile) datorită capacităţii lor mari de încărcare, rapoartelor mari 

suprafaţă-volum, structurii cristalografice şi a adaptabilităţii la diferite substraturi în 

vederea creşterii eficienţei de contact. 

Aceste nanomateriale sunt o alternativă la sistemele comune de dezinfecţie pe 

bază de ozon, dioxid de clor şi radiaţii UV.  

 

M 3. Membrane pentru purificarea apei 

Există trei nanotehnologii care urmăresc să îmbunătăţească eficienţa 

energetică a proceselor de purificare a apei pe bază de membrane [12]: 1) cu 

membrane nanocompozite anorganice-organice, 2) cu membrane biomimetice hibride 

proteină-polimer şi 3) cu membrane cu nanotuburi de carbon aliniate.  

 

A 

B 

Fig. 3. A. Comparaţie între efectul bactericid al diferitelor substraturi impregnate cu 

nanoparticule de argint (ACF = fibre de carbon activat; FG = fibră de sticlă);  

B. Micrografie SEM pe fibre de carbon activate cu argint [10, 11] 
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M 4. Nanotehnologii pentru detecţia şi extracţia pesticidelor din apa de băut 

Eforturile făcute de-a lungul timpului pentru îndepărtarea pesticidelor se 

bazează în principal pe: adsorbţia pe suprafeţe, degradarea biologică şi filtrarea prin 

membrană. Interacţia nanoparticulelor de metal nobil (Au, Ag) cu pesticide 

organoclorice şi organofosforice (endosulfan, malation, clorpirifos) este studiată cu 

scopul de a mineraliza diferiţi derivaţi halogenaţi utilizând aceste nanomateriale. 

Ca mecanism, s-a postulat că are loc descompunerea catalitică a hidrocarburilor 

halogenate, iniţiată prin transferul de electroni de la nanoparticule de metal la solvent, 

care conduce la mineralizarea acestor halogenuri. Adăugarea de molecule 

organoclorurate conduce la modificări ale culorii soluţiei de nanoparticule [13]. 

 

M 5. Decontaminarea apei utilizând nanoparticule de fier şi oxid de fier 

S-a realizat îndepărtarea substanţelor contaminante din apă, precum arsenul, 

cromul, fosfatul, derivaţii cloruraţi şi E. coli prin adsorbţie sau metode de declorurare 

utilizând nanoparticule de fier sau de oxid de fier. Folosind procesul de filtrare cu 

membrană prin ozonizare cu nanoparticule de fier (diametru de 4-6 nm) s-a obţinut o 

mortalitate a E. coli în apă de 99% [14]. 

 

M 6. Nanomateriale pe bază de acizi nucleici pentru detectarea urmelor  

de contaminanţi din apă 

Acizii nucleici funcţionali, incluzând ADNzimele, ribozomii (ADN şi ARN cu 

activitate catalitică) şi aptamerii (acizi nucleici care se leagă de un analit) sunt 

candidaţi ideali pentru recunoaşterea unei ţinte [15]. Ei stau la baza unor sisteme de 

nanomateriale orientate spre acizi nucleici funcţionali cu aplicaţii ca senzori 

colorimetrici şi fluorescenţi. 

 

III. Noi dispozitive electrochimice 
 

Un exemplu de dispozitiv electrochimic este electrodul Sonogel cu nanotuburi 

de carbon (SNG-CNT), obţinut în laborator ca în Fig. 4 din nanotuburi de carbon cu 

pereţi multipli (MWCNT). Acest nou dispozitiv foloseşte de 15 ori mai puţin material 

conductor decât predecesorul său Sonogel-Carbon (32,5 mg de CNT comparativ cu 

500 mg de pulbere de grafit), oferind rezultate similare în ceea ce priveşte 

proprietăţile mecanice, structurale şi de comportament electrochimic.  

 

 

Fig. 4. Prepararea electrozilor Sonogel-CNT cu MWCNT [16, 17]. 
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Fig. 5. Curba de calibrare pentru acid ascorbic (AA) realizată cu un SNG-CNT  

construit folosind MWCNT [17]. 
 

 Un alt dispozitiv electrochimic este electrodul Sonogel cu grafit (SNG-C) şi 
nanoparticule de aur (Sonogel-CAuNP) care a fost obţinut ca în Fig. 6 şi analizat prin 
microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi spectroscopie electronica de raze X cu 
dispersie de energie (EDS) (Fig. 7)  [18, 19]. 
 

 

Fig. 6. Preparare electrod Sonogel cu grafit şi nanoparticule de aur (Sonogel-CAuNP) 

 
Fig. 7. (A), (B) Micrografii SEM pe suprafaţa electrodului SNG-C; (C) Micrografie SEM 

pentru particule aglomerate de Au (AuNP); (D) Analiza EDS care confirmă că particulele aurii 
sunt AuNP [20, 21]. 
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IV. Aplicaţii electrocatalitice 
 

Nanoparticulele de aur (AuNP) de dimensiuni nanometrice prezintă o 
activitate catalitică excelentă şi pot să conducă la o creştere de selectivitate. De aceea, 
particulele AuNP au fost studiate extensiv în aplicatii electrocatalitice (C) pentru 
modelarea şi fabricarea de electrocatalizatori. 

Rapoartele mari suprafaţă – volum şi situsurile active de AuNP reprezintă 
motivul dezvoltării electrocatalizatorilor nanodimensionali. AuNP-urile pot fi folosite 
ca materiale performante pentru investigaţii electrochimice ale celulelor vii, glucozei, 
acidului ascorbic, catecolului, dopaminei, epinefrinei şi norepinefrinei. 

 

C 1. Determinarea electrocatalitică a acidului ascorbic (AA) pe AuSNP 
Se bazează pe reacţia de oxidare electrochimică a acidului ascorbic(AA). Au 

fost utilizaţi electrozi Sonogel-Carbon (SNG-C) modificaţi cu AuSNP pentru a 
determina AA în sucul de mere pentru bebeluşi [22]. Noul dispozitiv prezintă 
performanţe superioare (potenţial de oxidare minim, domeniu de liniaritate extins) în 
raport cu alţi electrozi modificaţi. 

 

C 2. Determinări de AA pe electrozi SNGC  cu CeO2NPs şi AuSNPs/CeO2NPs 
Acest studiu electrocatalitic s-a realizat pentru a profita de comportarea 

electrochimică bună a matricei de Sonogel – Carbon (SNG-C) şi pentru a-i creşte 
sensibilitatea prin utilizarea de nanoparticule de metal (Fig. 8). S-a încercat şi 
folosirea oxizilor metalici pentru a preveni otrăvirea suprafeţei electrodului, ca de 
exemplu la determinarea speciilor chimice din probe reale (AA din sucul de mere 
pentru bebeluşi sau benzodiazepine din medicamente). S-au înregistrat spectrele UV-
Vizibil ale amestecului de nanoparticule CeO2/sononanoparticule de aur pentru a 
urmări procesul de depunere (Fig. 8B). Spectrele prezintă un maxim la cca 550 nm 
care scade în timp. 

 

A 

B C 
Fig. 8. A. Prepararea electrozilor modificaţi; B. Curbe UV-Viz în timpul depunerii de 

nanoparticule; C. Micrografie TEM a electrozilor modificaţi [23]. 
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A fost studiat efectul concentraţiei acidului ascorbic (AA) asupra răspunsului 
în voltametrie ciclică al electrozilor SNGC modificaţi cu AuSNPs/CeO2. Figura 9  
prezintă, de exemplu, voltamogramele ciclice ale electrodului SNGC modificat 
AuSNPs/CeO2(2,5% g/g) în prezenţa unor concentraţii diferite de AA. La creşterea 
concentraţiei de AA în soluţie, curentul anodic de pic creşte liniar în domeniul de  
0,01 – 5 mM cu un coeficient de corelare de 0,9995 (medalion în Fig. 9). Din aceste 
rezultate, se poate concluziona că electro-oxidarea AA pe aceşti electrozi poate fi 
utilizată pentru determinarea cantitativă a acestui analit, dat fiind modul simplu de 
preparare al electrozilor descrişi, care este un alt avantaj care trebuie considerat. 
 

 

Fig. 9. Voltamograme ciclice ale electrodului SNGC modificat cu AuSNPs/CeO2(2.5% g/g) 
în tampon fosfat 0,2 M pentru diferite concentraţii de acid ascorbic. În medalion: dependenţa 

curentului de pic de oxidare de pe acest electrod de concentraţia analitului AA [23]. 

 

C 3. Electrozi modificaţi cu nanoparticule de argint (AgNP), acoperiţi cu polimeri 

conductori. Acoperirile se realizează în polipirol - PPY (fig. 10) sau polianilină 
 

 

Fig. 10. Imagini (TEM) ale nanocompozitului AgNPS/PPY la diferite magnitudini,  
în diferite zone (A, B, C) ale electrodului şi analiza EDS care confirmă că punctele  

luminoase sunt AgNPs (D) [24]. 
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C 4. Senzori electrochimici pe bază de CNT pentru aplicaţii bioanalitice 

 

Nanotuburile de carbon (CNT) prezintă structuri şi proprietăţi care le conferă o 

intensă activitate electrocatalitică cu o colmatare minimă a suprafeţei. Senzorii pe 

baza de CNT au sensibilităţi şi selectivităţi îmbunătăţite de detectare. Este prezentată 

în continuare o ilustrare schematică a preparării electrozilor modificaţi cu Fc (ferocen) 

- pepstatină / SWCNT tiolat şi cu AuNP şi utilizarea lor pentru a detecta proteaza 

HIV-1 şi pentru testul ulterior de detectare a inhibitorilor proteazei HIV-1 (Fig. 11). 

 

 

 

Fig. 11. Schema preparării electozilor modificaţi cu CNT 

pentru detectarea proteazei HIV-1 [25] 

 

 

C 5. Test de proteine folosind nanocatalizatori 

 

A fost dezvoltat un imunosenzor fără ADN pentru detecţia electrochimică a 

imunoglobulinei (IgG) de şoarece sau a antigenului specific de prostată. S-a folosit o 

metodă electrochimică ultrasensibilă şi simplă (fără utilizare de ADN) pentru 

amplificarea semnalului obţinut prin reducerea catalitică a p-nitrofenolului (NF) la p-

aminofenol (AF). Amplificarea semnalului a fost realizată utilizând nanoparticule de 

aur (Fig. 12). Conjugatul IgG-nanocatalizator şi stratul de imunosensibilizare prind 

intre ele proteina ţintă. Suplimentar, semnalul electrochimic este amplificat prin 

reducere chimică a p-chinoniminei (CI) la AF cu NaBH4. Această metodă nouă fără 

ADN poate să conducă la o limită de detecţie foarte scăzută de 1 fg mL
−1 

[26]. 
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Fig. 12. (a) Reprezentare schematică a preparării unui strat de imunosenzor pe ITO 

(oxid de staniu şi indiu): i) monostrat de carboxilat, ii) Fc-D = dendrimer fixat de 

ferocenil, iii) Biotinilare, iv) Streptavidină, v) Biotin-IgG. (b) Schema detecţiei 

electrochimice de IgG de şoarece sau de antigen specific de prostată. 

 

 

C 6. Biosenzori cu nanoparticule de aur auto-asamblaţi. S-a elaborat o metodă 

pentru a obţine a treia generaţie de biosensori pe bază de peroxidază din hrean cu 

nanoparticule de aur cu auto-asamblare într-o reţea tridimensională sol-gel. 

 

 

Fig. 13. Etapele procesului de fabricare a biosenzorului pe bază de peroxidază din hrean 

(HRP) 

 

Noul biosenzor (Fig. 13) prezintă următoarele avantaje: răspuns amperometric 

rapid (2,5 s) la H2O2; limita de detecţie = 2,0 µmol·L
-1

; domeniu liniar între 

5,0 µmol·L
-1

 şi 10,0 mmol·L
-1

; sensibilitate mare, reproductibilitate mărită şi 

stabilitate îndelungată [27].  

 

C 7. Genosenzor  

 Un genosenzor realizează detecţia electrochimică a ADN-ului utilizând particule 

de aur. Proprietăţile electrochimice bune ale nanoparticulelor de aur (AuNPs) au 

condus la utilizarea lor pe scară largă ca etichete de ADN (Fig. 14);  limită de detecţie: 

~ 1,2 fmol. 
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Fig. 14. Reprezentare schematică a diferitelor strategii de integrare a particulelor AuNP 

în sistemele de detecţie a ADN-ului: A) Dizolvare de AuNP utilizând un amestec 

HBr/Br2 urmată de detectarea ionilor de Au(III); B) detecţie directă a particulelor AuNP 

ancorate pe suprafaţa genosenzorului; C) detecţie conductometrică, D) amplificare cu 

argint sau aur urmată de detecţie; E) particule AuNP ca purtători ai altor particule AuNP; 

F) particule AuNP ca purtători pentru alte etichete electroactive[28]. 

 

C 8. Nanoparticule pentru detecţia electrochimică ne-enzimatică a zaharurilor 

Senzorul electrochimic pentru detecţia electrochimică ne-enzimatică a 

zaharurilor (Fig. 15) a fost preparat prin depunerea strat cu strat de nanoparticule de 

aur pe electrozi de aur subţiri. Limita de detecţie pentru glucoză este sub 0,5 mM, 

sensibilitatea (normalizată la suprafaţa macroscopică a electrodului) este de 

aproximativ 160 mA· cm
2
·mM

-1
. Răspunsul senzorului este liniar până la o 

concentraţie de glucoză de cel puţin 8 mM [29].  

 

 

Fig. 15.  Imagine SEM a electrozilor acoperiţi cu nanoparticule de aur şi polimer; cercul din 

medalion (care corespunde aproximativ dimensiunii nanoparticulelor) are un diametru de 

12,6nm [29].  
 

C 9. Chemiluminescenţă electrogenerată de luminol pe electrozi de Au   

modificaţi cu nanotuburi  

S-a fabricat un electrod de aur modificat (CNT/Nafion/Au)  cu nanotuburi de 

carbon cu pereţi multipli (CNT)  prin aplicarea unui film compozit de polimer 

perfluoro-sulfonat (Nafion) pe suprafaţa electrodului (Fig. 16). Acest dispozitiv a 
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mărit chemiluminescenţa electrogenerată (CEL) a luminolului pe electrodul de aur 

modificat. S-a găsit că intensităţile picurilor CEL depind de raportul CNT/Nafion, de 

electrolit, de pH şi de prezenţa O2 şi N2. 
 

 

Fig. 16. Imagini SEM ale unui electrod de aur înainte (A) si după (B)  modificarea  

cu CNT/Nafion [30]. 

 

C 10. Senzor electrochimic pe bază de grafenă pentru paracetamol 

Acest tip de senzor are o comportare promiţătoare pentru detecţia simplă, 

sensibilă şi cantitativă a paracetamolului (Fig. 17). S-a obţinut o limită de detecţie de 

3,2×10
-8

 M şi o reproductibilitate de 5,2 % [31]. 

 

 

Fig. 17. Imagine TEM a grafenei în etanol ca solvent şi imaginea SEM a unui electrod de 

carbon vitros modificat cu film de grafenă [31] 

 

C 11. Imunosenzor pentru gonadotropină corionică pe bază de compozit  

AuNP-CNT-grafenă 
Gonadotropina corionică umană (hCG) este o secreţie a placentei în timpul 

sarcinii şi a bolilor trofoblastice ale gestaţiei. Ea creşte ca o consecinţă a invaziei 
placentare anormale şi a imaturităţii placentei. De aceea ea este un marker de 
diagnostic important al sarcinii şi unul dintre cei mai importanţi markeri tumorali de 
tip carbohidrat. Astfel, detecţia de hCG în limfă sau în urină este utilizată mult în 
situaţiile clinice. S-a realizat un imunosenzor ultrasensibil pe bază de compozit AuNP 
– CNT – grafenă (Fig.18). S-a atins o limită de detecţie de 0,0026 mIU·mL

-1
, un 

domeniu liniar de la 0,005 până la 500 mIU·mL
-1

. 
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Fig. 18. Schema detecţiei la imunosenzorul pentru gonadotropină corionică umană din 

probele de limfă [3] 

 

V. Aplicaţii ale nanomaterialelor în tehnicile de separare 
Principalele tehnici pentru care au fost folosite nanomateriale sunt: 

electroforeza capilară, electroforeza capilară în microchip şi tehnicile cromatografice. 

Se dau în continuare câteva exemple care ilustrează aplicaţiile nanomaterialelor în 

tehnicile de separare (S1-S3). 

 

S 1. Fulerene C60 ca fază pseudostaţionară în cromatografia electrocinetică 

Fulerenele C60 acoperite cu surfactant au fost propuse ca fază pseudostaţionară 

pentru a îmbunătăţi separarea diferiţilor compuşi aromatici. Analiţii ţintă au fost 

antibioticele β-lactamice, medicamentele nesteroide anti-inflamatorii şi amfenicolii. 

Interacţiile dintre analiţi şi faza pseudostaţionară au fost mai eficiente atunci când s-a 

utilizat C60 în loc de nanotuburi de carbon monoperete (SWCNT) sau cu pereţi 

multipli (MWCNT) [32]. 

 

S 2. Faze staţionare de polimer impregnat cu nanotuburi de carbon cu pereţi multipli 

S-au preparat şi caracterizat particule de polistiren-divinilbenzen impregnate 

cu nanotuburi de carbon cu pereţi multipli (PS-DVB-CNT). Acestea au fost utilizate 

ca umplutură pentru HPLC pentru a separa 11 acizi organici (Fig. 19). 

 

 

Fig. 19. Imagine SEM a unui strat de PS–DVB–5% MWCNT (A) şi cromatograme obţinute 

la separarea a 11 acizi organici pe PS-DVB (a), PS-DVB-1% MWCNT(b) şi PS-DVB-5% 

MWCNT(c) [33]. 
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În comparaţie cu particulele fără nanotuburi (PS–DVB), particulele PS–DVB–
CNT prezintă performanţe fizice şi cromatografice îmbunătăţite deoarece adaosul de 
MWCNT a modificat structura particulelor. Noua fază staţionară are o rezoluţie 
satisfăcătoare, stabilitate mare pe o scara larga de pH şi un timp de viaţă crescut. 
 

S 3. Nanoconuri SWCN în electroforeza capilară 
Nanotuburile monoperete SWCN în formă de con (nanoconuri) au fost 

utilizate ca faze pseudostaţionare şi staţionare pentru cromatografia capilară 
electrocinetică (CCE) şi electrocromatografia capilară (ECC) pentru separarea a cinci 
vitamine solubile în apă. 

 
Fig. 20. Reprezentare schematică [34] a dimensiunilor relative pentru: nanocon SWCN (A); 

agregat de nanoconuri SWCN de tip dalie (B) şi nanotub de carbon monoperete (C). 

 

Caracteristicile ECC obţinute atunci când se utilizează nanoconuri SWCN 
imobilizate în capilar au arătat eficienţe de separare bune şi factori de retenţie mai 
mari decât cei obţinuţi cu un capilar de silice gol (Fig. 20). Rezultatele au fost 
comparabile celor obţinute cu SWCNT imobilizate pe capilară şi au îmbunătăţit 
semnificativ separarea. 

 

VI. Aplicaţii neanalitice ale nanoparticulelor de Au 
Nanoparticulele de Au (AuNP) pot fi special formate şi modelate intenţionat 

cu proprietăţi fizice ţintite pentru a reuni nevoile unor anumite aplicaţii. Au fost 
dezvoltate materiale pe bază de nanoparticule pentru aplicaţii neanalitice (Na) pentru: 
distribuţia de medicamente şi de material genetic, ingineria ţesuturilor, distrugerea 
tumorilor, separarea şi purificarea moleculelor biologice şi a celulelor, studii 
fagocinetice. 

 
Na1. Ingineria ţesuturilor: Bioceramică nanostructurată pentru aplicaţii 

maxilofaciale 
Dacă suprafaţa unui implant de os artificial este netedă, organismul il va 

respinge. Din această cauză este necesară producerea unui ţesut fibros care să acopere 
suprafaţa implantului. Acest strat subţire va reduce contactul organismului cu 
implantul de os, care poate să conducă la slăbirea implantului şi la o inflamare 
ulterioară. Caracteristicile de nano-structuri pot ajuta la obţinerea unei suprafeţe 
netede. Efectul a fost demonstrat cu materiale polimerice, ceramice şi metalice. Mai 
mult de 90% din celulele de os uman din suspensie au aderat la o suprafaţă metalică 
nanostructurată. Utilizarea materialelor nanodimensionate ar trebui să permită 
modelarea de şolduri sau genunchiuri mai rezistente şi să diminueze posibilitatea ca 
implantul să se desfacă [35]. 
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Na2. Terapia anti-cancer: Nanoparticule ceramice care captează medicamente  

anti-cancer fotosensibilizatoare insolubile în apă: un nou sistem purtător  

de medicamente pentru terapia fotodinamică 

Terapia anti-cancer fotodinamică are la bază distrugerea celulelor canceroase 

cu oxigen singlet (care este citotoxic) generat cu radiaţii laser. Efectul secundar este 

acela că moleculele substanţei de contrast (colorare) care rămân după iradiere 

migrează spre piele şi ochi şi îl fac pe pacient foarte sensibil la expunerea la lumina 

solară. Pentru a evita acest efect secundar, aceste molecule  pot fi incluse în interiorul 

unor nanoparticule poroase. Culoarea rămâne fixată în aceste nanoparticule şi nu se 

împrăştie în alte părţi ale organisnului. Acest efect poate să dureze până la şase 

săptămâni. Schema care descrie sinteza şi purificarea nanoparticulelor pe bază de 

silice dopate cu colorantul 2-devinil-2-(1-hexiloxietil) pirofeoforbida (HPPH) într-un 

mediu micelar; este prezentată în fig. 21 [36]; se foloseşte un aerosol surfactant 

(AOT), trietoxivinilsilan (TEVS) şi  3-aminopropiltrietoxisilan (APTES).   

 

Fig. 21. Schema sintezei şi purificării nanoparticulelor pe bază de silice dopate cu colorantul 

HPPH într-un mediu micelar (AOT). 

 

Na3. Aplicaţiile nanoparticulelor magnetice în biomedicină. Manipularea 

celulelor şi biomoleculelor 

Nanoparticulele magnetice funcţionalizate au multe aplicaţii care includ 

separarea celulelor şi testarea lor. Fig. 22 A este reprezentarea schematică a unei 

nanoparticule magnetice funcţionalizate care prezintă o structură cu miez şi înveliş( de 

silice, SiO2) şi grupări funcţionale (purtătoare de medicamente) ataşate la acest înveliş 

[37]. Fig. 22 B prezintă un sistem magnetic ipotetic de eliberare ţintită de 

medicamente: cu ajutorul unui  magnet plasat în exteriorul corpului pot fi capturaţi 

purtătorii magnetici care curg în sistemul circulator pe baza gradientului de câmp 

magnetic. 

A B 

Fig. 22. A - Nanoparticula magnetică functionalizată; B -  Secţiune transversală a unui sistem 

magnetic ipotetic de eliberare a medicamentului. 
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VII. Aplicaţii pentru amplificarea de semnale 

 
As 1. Biosenzor optic la scară nanometrică 

Un nanobiosenzor bazat pe nanoparticule de argint triunghiulare (AgNPs), 

prezentate schematic în fig. 23A [38] poate fi folosit pentru a creşte sensibilitatea şi 

selectivitatea sistemului de biotină-streptavidină prin aplicarea metodei spectroscopiei 

plasmonice de rezonanţă [surface plasmon resonance (SPR)], schematizată în fig. 23 B 

[38]. Nanobiosenzorul bazat pe rezonanţa plasmonică de suprafaţă (SPR) face posibile 

experimente ultrasensibile de biodetecţie cu instrumente extrem de simple, mici, 

uşoare, robuste, cu costuri reduse care vor facilita semnificativ apicaţiile pe teren cu 

aparate portabile pentru mediu sau pentru diagnosticare medicală în puncte de lucru. 

 

 B  

Fig. 23. A - Imagine AFM a unor  nanoparticule de argint triunghiulare; B - reprezentarea 

schematică a streptavidinei legate de nanobiosenzorul de Ag biotinilat. 

 

As 2. Detecţia biomoleculară de înaltă sensibilitate folosind nanoparticule  

de aur 

Sensibilitatea detecţiei a fost testată cu sistemul biotină-streptavidină, folosind 

nanoparticule de Au (AuNPs) ca sonde pentru evaluarea amplificării semnalului [39] 

pe microbalanţă cu cristale de cuarţ (QCM). 

 

Fig. 24. Ilustrare schematică a structurii straturilor formate pe electrodul de Au de 

reacţiile de legare care includ adsorbţia soluţiei biotină-albumină serică bovină  

(Biotin-BSA) pe electrodul de Au, legarea moleculelor ţintă de streptavidină de stratul 

de Biotin-BSA şi asocierea ulterioară a particulelor de AuNPs biotinilate. 

 

 Stratul de Biotin-BSA pe electrodul de Au şi stratul de streptavidină pe 

suprafaţa biotină-BSA au fost extrem de compacte şi rigide, iar nanoparticulele 

biotinilate de Au pe stratul de streptavidină flexibile şi disipative, fiind alungite în 

afara suprafeţei de detecţie. Aceasta structurare a permis atingerea unei limite de 

detecţie de 50 ng/mL.  
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As 3. Detecţia de zaharide folosind nanoparticule de aur şi de argint 

Nanoparticulele de Au şi Ag (AuNPs, AgNPs) sunt utilizate ca platforme de 

detecţie a glucozei prin modificarea suprafeţelor lor. 

 

A

 B 

 

Fig. 25. Mecanismul de detecţie a glucozei (A) [40]; Interacţiunile glucozei şi dextranului  

cu nanoparticule de argint care conţin gruparea de acid boric (B). 

 

Nanoparticule de Au (AuNPs) acoperite cu dextran agregate cu lecitina 

Concanavalin A (Con A) au prezentat o absorbanţă crescută la 650 nm; aceasta a fost 

diminuată în prezenţa glucozei din cauza disocierii agregatelor. Această metodă poate 

fi aplicată pentru detecţia zahărului din fluidele fiziologice, cum ar fi urină, sânge şi 

lacrimi datorită sensibilităţii ei şi a lungimilor de undă de observare compatibile. 
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PERSONALITĂŢI ALE CHIMIEI ROMÂNEŞTI 

Profesorul Gheorghe Dumitru Mateescu la 85 ani 

 

 Profesorul Gheorghe D. Mateescu s-a născut la 11 noiembrie 1928 în oraşul 

Piteşti, al şaselea din şapte copii ai Ortansei şi ai lui Dumitru Mateescu. Tatăl său a 

fost specialist în construcţia de poduri şi tunele de cale ferată. A urmat cursurile Şcolii 

Primare Nr. 3 din Piteşti unde a locuit cu bunicii materni, una din surori (pe care a 

numit-o Sfânta Maria) şi Coca, „un câine minune“. Apoi a devenit elev la Liceul 

Militar „D. A. Sturdza“ din Craiova. (“Fundaţia temeinică a vieţi mele au constituit-o 

cei şapte ani de-acasă, anii de şcoală primară şi anii de liceu”). 

 Înainte de absolvirea summa cum laude a Facultăţii de Farmacie a Universităţii 

de Medicină „Carol Davila“ studentul Mateescu a fost repartizat la Spitalul Militar 

Central, unde dimineaţa făcea analize de laborator clinic şi după-amiaza... cercetare 

ştiinţifică. Aşa se face că teza sa de licenţă este prima lucrare de polarografie 

din România. 

 Cum „militarii întotdeauna au bani mai mulţi“, profesorul Mateescu a avut 

privilegiul de a lucra cu primul aparat automat de spectroscopie în infraroşu, fabricat 

la Carl Zeiss, Jena – Republica Democrată Germană. Astfel, a devenit curând unul din 

colaboratorii apropiaţi ai profesorului Costin D. Neniţescu, concentrându-se mai ales 

asupra preparării şi caracterizării ciclobutadienei, molecula mult căutată în Chimia 

acelor zile. În timpul acestei asocieri şi cu concursul colegilor de la Centrul de 

Cercetări de Chimie Organică al Academiei, profesorul Mateescu – împreună cu 

regretata profesoară Margareta Avram – a introdus în România spectroscopia 

modernă în infraroşu (Spectroscopia în Infraroşu – Aplicaţii in Chimia Organică, 
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Editura Tehnică, Bucureşti, 1962). Curând după aceea, prin eforturi deosebite, a adus 

în ţară primul spectrometru de rezonanţă magnetică nucleară. (Aparatul A-60 există şi 

astăzi la Centrul de Cercetări de Chimie Organică „C. D. Neniţescu“ în bună parte 

datorită pieselor de schimb pe care le-a adus din SUA în 1979, primul an în care i s-a 

permis revenirea în ţară). 

 În anul 1967, Profesorul Neniţescu l-a trimis pentru specializare în SUA, în 

cadrul schimburilor ştiinţifice între Academia Română şi Academia Statelor Unite ale 

Americii. George Andrew Olah (viitor laureat al Premiului Nobel), care avea o stimă 

deosebită pentru Neniţescu, l-a primit cu multă caldură pe profesorul Gheorghe 

Mateescu în grupul său de cercetători de la Case Western Reserve University 

(CWRU) în Cleveland, Ohio. A urmat o perioadă de colaborare rodnică în care 

profesorul Mateescu a obţinut rezultate ştiinţifice excepţionale. Aceste rezultate sunt 

prezentate în teza sa de Doctorat în Chimie, susţinută în 1971 la CWRU sub 

conducerea Profesorului Olah. Alături de mai multe realizări originale, lucrarea 

cuprindea ceva cu totul nou în Chimia Organică, analiza proceselor intramoleculare 

extrem de rapide prin spectrometrie de fotoelectron. 

  Imediat dupa obţinerea doctoratului, profesorul Mateescu a fost numit 

directorul Laboratorului avansat de Chimie Analitică, MAIF (Major Analitycal 

Instruments Facility) pe care l-a conceput şi organizat împreună cu profesorii Olah şi 

Yeager (vestitul electrochimist american). Laboratorul conţinea, printre altele, unul 

din primele aparate de RMN cu transformata Fourier, primul scaner de imagistică RM 

cu rezoluţie microscopică şi primul aparat ESCA (Electron Spectroscopy for 

Chemical Analysis). Numeroşi cercetători din industrie şi din universităţi americane 

au beneficiat de colaborarea cu directorul acelui laborator. (Moartea prematură a 

Profesorului Neniţescu în 1970 l-a determinat să se stabilească definitiv în SUA). 

 În acea perioadă profesorul Mateescu a publicat împreuna cu Margareta 

Avram traducerea în engleză a cărţii Infrared Spectroscopy (Wiley, New York, 1972) 

şi – în 1993 – împreună cu Adrian Valeriu, cartea 2D-NMR – Density Matrix and 

Product Operator Treatment (Prentice Hall, New Jersey, 1993). Ultima lucrare  poate 

fi consultată gratuit în versiune electronică:  

http://www.case.edu/artsci/faculty/mateescu/2dnmr/.   

A ţinut de asemenea primul curs de imagistică prin rezonanţă magnetică 

(IRM) la Departamentul de Radiologie al Facultăţii de Medicină, CWRU. 

 Între anii 1973 şi 1978 a parcurs ierarhia didactică de la poziţia de conferenţiar 

la poziţia de profesor la Facultatea de Chimie a CWRU. În anul 1991, i s-a decernat 

premiul „John S. Diekhoff“ pentru excelenţă în instruirea şi educarea studenţilor, iar 

în anul 2009, titlul de Fellow al Societăţii Internationale de Imagistica prin RM în 

Medicină (ISMRM), pentru lucrările de pionierat în imagistica prin oxygen-17 şi 

pentru servicii extraordinare aduse Societăţii, mai ales în dezvoltarea şcolii româneşti 

de IRM. 

http://www.case.edu/artsci/faculty/mateescu/2dnmr/
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  Realizările ştiinţifice ale profesorului Mateescu (reflectate în publicarea a 

peste 130 articole şi comunicări) includ prima identificare spectroscopică a 

ciclobutadienei prin formarea spontană a dimerilor triciclooctanici (cu 

C. D. Neniţescu, Margareta Avram, Ilie Dinulescu, Doina Dinu, Eliza Avram, Iuliu 

Pogany, Mihai Elian şi Filip Chiraleu), studii IR ale sărurilor de piriliu (cu 

A. T. Balaban), prima aplicaţie a spectrometriei de fotoelectron în chimia organică, 

demonstrând existenţa ionilor neclasici (cu G. A. Olah şi Louise Riemenschneider), 

prepararea şi caracterizarea unui nou ion de benzotropiliu (cu C. D. Neniţescu şi 

G. A. Olah), primele lucrări de marcare cu izotopi stabili (C-13 şi N-15) a pigmenţilor 

vizuali pentru cercetarea mecanismului vederii (cu studenţii săi, Walter Copan, 

Donald Muccio, Muzzafar Iqbal, Vincent Waterhous, John Shriver, Astrid Ferszt şi 

regretatul profesor Edwin Abrahamson), prepararea şi caracterizarea ionului de 

hidroniu, apa protonată (cu studentul său George Martin Benedikt – absolvent al 

Politehnicii din Bucureşti), izolarea şi caracterizarea monomerului de apă şi a chimiei 

sale (cu G. Benedikt, Julie Tseng şi Laurie Maylish-Kogovsek), prima imagine RM cu 

oxigen-17 (cu Gregory Yvars şi Terri Dular), prima determinare prin O-17 MR, 

in vivo, a funcţiei mitocondriale (cu studenţi şi profesori de la Departamentul de 

Fiziologie), prima demonstraţie a încorporării oxigenului din apa metabolică în 

moleculele de fosfat (cu studentul Dan Fercu – absolvent al Politehnicii din Bucureşti) 

şi prima utilizare a deuteriului în determinarea simultană, in vivo, a consumului de 

glucoză şi oxigen (cu studentul Allen Ye şi profesorii  Jeff Duerk şi Chris Flask de la 

Centrul de Cercetări IRM al CWRU). 

  A fost invitat să prezinte rezultatele sale şi să ţină cursuri de iniţiere la 

numeroase Universităţi, Institute de Cercetare şi congrese din Europa, Asia, America 

de Nord şi America de Sud. A fost visiting profesor în Franţa, Iugoslavia şi Japonia 

(unde a iniţiat vizitele mai multor chimişti de valoare din România). 

  Profesorul Gheorghe Mateescu este membru de onoare al Academiei Romane, 

al Societăţii de Chimie din România, al Societăţii Române de Biofizică, al Societăţii 

pentru Rezonanţă Magnetică în Medicină din România şi al Societăţii 

Musculoscheletale din România. Este Doctor honoris causa al Universităţii 

Politehnica şi al Universităţii de Medicină “Carol Davila” din Bucureşti. Pentru rolul 

său esenţial în înfiinţarea Şcolii Române de IRM, a fost decorat cu Steaua României, 

cea mai mare distincţie a Statului Român, creată de Regele Carol I la 10 mai 1877. 

  În prezent, este Profesor Emerit de Chimie şi Visiting Professor la Centrul de 

Cercetări IRM al CWRU, unde este „încântat să îndrume studenţii în cercetări pentru 

viitor, mai ales găsirea apei monomere în creierul uman“. 

  Continuă să practice sporturile pe care le-a îndrăgit acum 78 ani (schi şi 

ciclism) şi este un fotograf pasionat. 

  De mai mulţi ani, se decernează studenţilor merituoşi premiul „Dumitru şi 

Gheorghe D. Mateescu“ la Facultatea de Chimie şi Premiul „Gheorghe şi Claudia 

Mateescu“ la Facultatea de Inginerie Biomedicală a Universităţii Case Western 

Reserve din Cleveland. 
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 Publicaţii selectate 

 Book: 2D NMR: Density Matrix and Product Operator Treatment. Prentice 

Hall, NJ, 1993, 195 pages. (Out of Print) (Online version)  

 Functional Oxygen-17 Magnetic Resonance Imaging and Localized 

Spectroscopy, Adv. Exp. Med. Biol. 2003;510:213-218. 

 Mitochondria and NMR: New Insights at High Fields, ENC (Experimental 

NMR Conference) 30. 104a, 2002. 

 17
O and 

31
P Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy: In vivo 

Investigations of Cell Bioenergetics, Spatially Resolved Magnetic Resonance, 

P. Blumler, B. Blumich, R. Botto, E. Fukushima (Eds.), Wiley-VCH, 1998, 

421-429. 

 In vivo O-17 Magnetic Resonance Spectroscopy: Determination of 

Temperature Effects on Metabolic Rates (Q10 factor), Adv. Exp. Med. Biol. 

1997, 585-590 

 Concerted 17O/31P Magnetic Resonance Spectroscopy: A Novel Approach 

for in vivo Correlation of Oxygen Consumption and Phosphate Metabolism. 

Adv. Exp. Biol., 1994, 361, 234. 

 Interleave 
17

O/
31

P MRS: Novel Approach for In Vivo Determination of Defects 

in Oxidative Phosphorylation (Mitochondrial Metabolism). Proc. Soc. Magn. 

Reson. Med., 1993, 12: 110. (online PDF) 

 Oxygen-17 and Proton Microscopy in Materials Analysis, with G. Yvars and 

R. Kinsey. Advanced Tomographic Imaging Methods for the Analysis of 

Materials. J. Ackerman, (Ed.); Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 1991, 217: 61-66. 

(online PDF) 

 From Materials Testing to Brain Function Testing. Spectroscopy International, 

1991, 3, 14-18. 

 Combined 
17

O/
1
H Magnetic Resonance Microscopy in Plants, Animals and 

Materials: Present Status and Potential. In Synthesis and Applications of 

Isotopically Labelled Compounds, T.A. Braille and J.R. Jones, Eds. Elsevier, 

Amsterdam, 1989. (online PDF) 

 Water, Ions and O-17 Magnetic Resonance Imaging. In Water and Ions in 

Biological Systems. Lauger, Packer and Vasilescu, Eds; Birkhauser: Basel-

Boston, 1988, 239-250. 

 Oxygen-17 Magnetic Resonance Imaging. SMRM Sixth Annual Meeting, New 

York City, 1987. (online PDF) 
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CISA – MANIFESTARE ŞTIINŢIFICĂ CU TRADIŢIE  

LA BACĂU! 
 

 

Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Aplicate: International Conference of Applied 

Sciences - Chemistry and Chemical Engineering – CISA, desfăşurată în fiecare an la Bacău, 

a luat fiinţă în anul 2007 folosind oportunitatea dată de contractul de cercetare CEEX MIII. 

Acest contract coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a fost realizat în 

parteneriat cu Universitatea Politehnică Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Metale şi Resurse Radioactive Bucureşti şi două universităţi din Franţa şi Germania.  

Ideea a pornit de pe băncile şcolii de inginerie băcăoane, mai exact din Departamentul 

de Inginerie Chimică şi Alimentară. Câteva imagini din timpul ediţiei 2013 sunt prezentate în 

continuare. 

 

 

An de an, conferinţa noastră s-a consolidat şi s-a extins prin numărul de universităţi 

participante. Astfel putem spune că deja partenere tradiţionale pe lângă UPB şi INCDMRR 
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pot fi considerate: Universitatea „Gh. Asachi”, Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi, 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava”, 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara dar şi Universitatea Tehnică Moldova din Chişinău.  

Privitor la participanţii străini, s-a pornit cu Universitatea din Osnabruck Germania şi 

Universitatea Côte d’Opale du Littoral Dunkerque Franţa, iar acum ne bucurăm să avem  

oaspeţi participanţi de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie Lille 1, Universitatea de Drept 

şi Sănătate Lille 2, Universitatea din Poitiers, Universitatea din Limoges, Universitatea din 

Valladolid Spania, Universitatea AKDENIZ din Turcia şi Universitatea de Stat din Yerevan 

Armenia. Practic în ultimii ani avem în mod constant participanţi din şase ţări. 

La ediţia din 2013 a CISA au fost 97 participanţi, din care 15 din 7 ţări în afară de 

România (Franţa, Spania, Germania, Republica Moldova, Republica  Armenia, Camerun, 

Senegal). Conferinţa s-a desfăşurat pe 4 secţiuni: Chimie, Inginerie Chimică, Inginerie 

Alimentară, Biotehnologii. Conferinţele plenare au fost susţinute de următorii participanţi 

străini, din Franţa: Philippe CHAVATTE, Université du Droit et de la Santé Lille II, Gérard 

VERGOTEN, Université de Sciences et Technologies de Lille I, Isabelle MAILLARD, 

Université Lille Nord de France, Dunkerque, David LANDY, Université Lille Nord de 

France, Dunkerque, din Germania: Uwe BEGINN, Organic Materials Chemistry / Bioorganic 

Chemistry, Institute of Chemistry, University of Osnabrück , din Spania: Felicidad RONDA, 

Department of Agriculture and Forestry Engineering. Food Technology, College of 

Agricultural and Forestry Engineering, University of Valladolid, din Armenia:  

G.TOROSYAN, State Engineering University of Armenia, Department of Chemical 

Technology & Environmental Engineering, Yerevan, Ghazi AIDAN, National Academy of 

Science of Republic of Armenia Institute of Geological Researches, Yerevan. Au fost 8 

prezentări orale ale participanţilor străini din Camerun (Aristide DUILLAUME, University of 

Yaundé I, Maximillienne NYEGUE, University of Yaundé I, Brice SAHA FOUDJO, 

University of Yaundé I, Germain KANSCI, University of Yaundé I) şi Senegal (Kamda 

SILAPEUX, University of Saint-Louis, Elie FOKOU, University of Saint-Louis, Eve Jeanne 

CABO, University of Saint-Louis, Gaston BERGER, University of Saint-Louis). 

Evenimentul s-a desfăşurat în paralel cu Sesiunea Ştiinţifică Studenţească din 

Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, organizată împreună cu 

cadre didactice coordonatoare în luna mai a fiecărui an. Acesta s-a desfăşurat după un 

program comun pe toată facultatea de inginerie şi a constat în scurte prezentări orale şi postere 

din domeniul preocupărilor lor ştiinţifice. Pe lângă Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, studenţii 
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din departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară au participat activ şi la toate 

manifestările ştiinţifice organizate în cadrul CISA cu o secţíune de postere. Motivaţia 

pregnantă a participării lor este de a fi alături de noi,  cadrele didactice, dar mai ales de a 

beneficia de atenţia şi îndrumarea participanţílor prezenţi la manifestarea ştiinţifică. Ei s-au 

bucurat de o mare atenţie şi de îndrumări  competente din partea dascălilor care ne-au format 

pe noi, pe care-i numesc  cu mare stimă şi respect „profesorii profesorilor“. Astfel am reuşit în 

cadrul manifestării ştiinţifice CISA să avem alături maeştrii şi discipolii precum şi generaţia 

de mijloc care activează în prezent în învăţământ sau în industrie. Asigurăm astfel transferul 

de cunoştiinţe de la cei învăţaţi spre învăţăcei cât şi de la şcoală către industrie. Putem spune 

că astfel unul din obiectivele majore ale acestei manifestări ştiinţifice a fost atins. 

În anul 2014 se va organiza a VIII-a ediţie în perioada 07- 09 mai (www.cisa.ro; 

secretariat_cisa@yahoo.com), la care vă aşteptăm să participaţi. 

Conferinţa permite cercetătorilor români să ia contact direct şi să stabilească 

colaborări reale cu cercetători români şi din alte ţări (Franţa, Germania, Moldova, Spania, 

Armenia, Turcia) implicaţi în programe internaţionale de cercetare şi face posibilă integrarea 

specialiştilor  noştri în activitatea comunităţii ştiinţifice internaţionale. 

Organizarea conferinţei prezintă importanţă nu numai pentru cercetători, ci şi pentru 

tinerii absolvenţi şi studenţi care participă la manifestare. Conferinţa se desfăşoară prin: 

prelegeri plenare, prezentări orale şi postere, urmată de editarea lor în volumul conferinţei. 

Articolele selectate se publică în revista universităţii: Journal of Engineering Studies and 

Research, revistă de categoria B
+
. În scopul promovării tinerilor, pentru studenţii anilor 

terminali, masteranzi şi doctoranzi, se organizează la fiecare ediţie o secţiune „Posterul 

tinerilor cercetători”, iar lucrările cele mai valoroase sunt premiate. În paralel cu aceste 

activităţi se organizează o expoziţie, unde institutele de cercetare şi firmele îşi pot expune 

produsele.  

Prin Conferinţa CISA, dorim să păstrăm o legătură continuă cu lumea economică 

băcăoană. Ideile se zămislesc în laboratoarele universitare, apoi îşi iau zborul către industrie. 

Şi ceea ce este foarte important: schimbă lumea.   

Organizarea unei manifestări ştiinţifice an de an a devenit o adevărată problemă de 

voinţă şi de dăruire a unui colectiv de oameni  îndârjiţi. Dintre toate ştiinţele, noi am ales să 

slujim Chimia şi Ingineria Chimică într-o multitudine a formelor de manifestare: chimie-

fizică, biochimie, chimia mediului, chimia alimentelor, chimia materialelor... precum şi toate 

elementele de inginerie aferente.  

http://www.cisa.ro/
mailto:secretariat_cisa@yahoo.com
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Pentru a susţine cercetarea universitară şi implicit manifestările ştiinţifice universitare, 

trebuie să înţelegem că marea problemă o constituie motivarea şi finanţarea. Dar fiind dascăli 

într-o universitate soră mai mică a marilor universităţi româneşti care ne-au format, colectivul 

nostru nu renunţă. Am învăţat să avem grijă de potenţialul uman pe care îl educăm; am învăţat 

să cultivăm zi de zi, răbdători şi consecvenţi ştiinţa în minţile studenţilor; am învăţat că ei 

sunt marea noastră bogăţie şi motivaţia noastră. Avându-i lângă noi, suntem mai puternici şi 

în rezolvarea problemelor financiare. Astfel, an de an găsim înţelegere la întreprinderi, la 

factori administrativi responsabili ai oraşului şi judeţului precum şi la diferiţi sponsori.  

Dar pentru că după multă muncă se cuvine să avem şi momente de destindere studenţii 

noştri şi cadrele didactice din departament au dat tonul la un program artistic la care au 

participat apoi toţi cercetătorii şi profesorii amatori de artă.  

 

Aşa se desfăşoară conferinţa CISA. E greu, dar nu imposibil. Credem că munca şi 

dăruirea sunt factorii siguri ai acestei „ecuaţii chimice“ care poate funcţiona pe termen mediu 

şi lung. Aşa că, an de an suntem în postura de a spune „Evrika“, organizăm CISA şi vă 

invităm să participaţi!  

 

Prof. dr. ing. Ileana Denisa NISTOR 

Preşedinte Comitet de Organizare CISA 

Departamentul Inginerie Chimică şi Alimentară,  Facultatea de Inginerie 

Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
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