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In memoriam  

Doctor MARGARETA NICOLAU (1945-2013) 

 
 

 O flacără vie s-a stins, Margareta Nicolau, doctor, Director al Institutului 

Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND, Bucureşti. 

 Născută în 1945, într-o comună de lângă Galaţi, Margareta Nicolau a absolvit 

ca student eminent în specializarea chimie organică Facultatea de Chimie din cadrul 

Universităţii Bucureşti. Şi-a început activitatea profesională ca cercetător în chimie, 

iar dedicaţia şi pasiunea sa pentru cercetare s-au concretizat într-o serie de rezultate 

notabile în domeniul sintezei şi caracterizării compuşilor acrilici. Pe baza acestor 

rezultate originale a realizat o serie de lucrări publicate în reviste de specialitate, 

precum şi brevete ce-au condus la acordarea prestigiosului Premiu „Gheorghe 

Spacu” al Academiei Române în anul 1978. Metodele şi tehnologiile dezvoltate de 

Margareta Nicolau au fost ulterior implementate la nivel industrial.  

Pe parcursul activităţii sale de cercetare în cadrul Industriei de Celuloză şi 

Hârtie, precum şi în cadrul Centrului de Cercetare Dezvoltare al Armatei Române a 

demonstrat acelaşi spirit combativ şi imaginativ pentru inovare şi lărgirea orizontului 

chimiei româneşti. Încă o dată, munca sa de cercetare s-a materializat în numeroase 

articole, premii şi brevete. 

Începând cu anul 1982, Margareta Nicolau a lucrat în cadrul Institului de 

Cercetare şi Proiectare pentru Epurarea Apelor Reziduale (ICPEAR) – redenumit 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND, 

din anul 1999. Margareta Nicolau a condus echipe de cercetători talentaţi, fapt ce a 

contribuit decisiv la structurarea unei echipe deosebite recunoscută la nivel national 

şi internaţional. 

Pas cu pas, acumulând expertiza ştiinţifică, tehnică şi economică direct din 

rezolvarea problemelor practice şi îndeplinind cercetări dificile, Margareta Nicolau şi 

echipa ECOIND a dobândit statutul şi prestigiul de azi al unuia dintre cele mai de 

succes Institute de Cercetare Dezvoltare din România. Obiectivele cercetărilor au 

acoperit un domeniu larg, de la probleme specifice de poluare ale industriilor 

petrochimice, chimice organice/anorganice, metalurgice etc. până la evaluarea 

accidentelor de mediu sau dezvoltarea de politici şi strategii pe termen lung pentru 

cele mai importante sectoare industriale din România.  

Din nou, munca sa ca lider al echipei ECOIND în realizarea a sute de proiecte 

de cercetare a condus la un număr mare de lucrări ştiinţifice publicate, brevete şi 

premii obţinute: peste 230 de publicaţii (articole şi comunicări în cadrul 
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evenimentelor ştiinţifice din România sau internaţionale), 24 de brevete acordate 

(plus 4 cereri de brevet), 8 premii acordate de către Academia Română, Societatea 

Română de Chimie sau la diferite evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 Începându-şi cariera profesională ca simplu cercetător ştiinţific, Margareta 

Nicolau a urcat scara ierarhică pas cu pas ajungând în anul 1990 în poziţia de 

Director General al INCD ECOIND. Fiecare pas pe această scară a însemnat nu 

numai acumularea de cunoştinţe tehnice şi know-how profesional, nu numai 

câştigarea de lupte în domeniul ştiinţific dar şi oportunitatea de a activa şi 

implementa propria sa viziune în domeniul ecologiei industriale (un domeniu 

cunoscut drept multidisciplinar, complex, dens şi dificil) şi anume: mediul şi ecologia 

trebuie să devină parte a oricărei activităţi umane, trebuie să prevaleze asupra 

profitului şi avantajelor economice, trebuie să fie înţelese de către toţi specialiştii şi 

să devină modul acestora de gândire şi de viaţă. Să îţi pese de mediu şi de habitatele 

naturale nu însemna, pentru Margareta Nicolau, numai minimizarea ratei de generare 

a deşeurilor dar şi găsirea de soluţii pentru a le transforma în resurse valoroase, prin 

implementarea metodelor moderne de abordare (de exemplu, simbioza industrială). 

Din bogata şi prolifica sa activiate mai notăm calitatea de membru al 

asociaţiilor profesionale: Preşedinte al secţiei de Chimia şi Ingineria Mediului în 

cadrul Societăţii de Chimie din România, Preşedinte filiala RoBena al Asociaţiei 

Balcanice de Mediu – BENA, membru în Consiliul tehnico-ştiinţific în cadrul 

Asociaţiei Române a Apei (ARA), preşedinte consiliu ştiinţific al Fundaţiei Mediu şi 

Industria şi al Asociaţiei Naţionale a Managerilor şi Evaluatorilor de Mediu, membru 

fondator al Asociaţiei Profesioniştilor de Mediu din România, membru în comisii de 

evaluare şi monitorizare a cercetării în Programe Naţionale şi Internaţionale în 

Comisia Mediu, Resurse, Energie a Colegiului Consultativ al Cercetării Ştiinţifice. 

 Numeroasele proiecte finanţate de entităţi naţionale şi internaţionale (cum 

sunt Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

Industrială, Uniunea Europeană) conduse de către Margareta Nicolau drept Director 

de Proiect sau ca membru în echipa de lucru, au confirmat corectitudinea acestei 

viziuni. O remarcă specială trebuie făcută legat de proiectul condus de către 

Margareta Nicolau în ultimii săi ani de activitate: dezvoltarea unei infrastructuri 

moderne de cercetare dedicate ecologiei industriale. A lăsat această infrastructură 

drept moştenire generaţiilor viitoare de cercetători în domeniul protecţiei mediului cu 

visul că aceasta va deveni un pol de excelenţă pentru cercetarea de mediu la nivel 

internaţional. 

Margareta Nicolau a fost o figură specială printre managerii din România, o 

efigie care deşi dificilă şi solicitantă trebuie să devină un model de urmat. Cunoştea 

în cel mai mic detaliu fiecare proiect realizat de catre ECOIND fie că acesta era în 

domeniul chimiei, biologiei, ecologiei, strategiilor de dezvoltare durabilă etc. 

Priceperea ei specială, cunoaşterea şi dragostea sa pentru natura umană i-a permis să 

strângă în jurul său, să păstreze şi să conducă specialişti cu caractere foarte diferite. 

Cercetătorii ştiinţifici sunt în general recunoscuţi drept independenţi şi reticenţi la 

acceptarea altor membri în cadrul unei echipe deja formate. Dar, sub conducerea 

Margaretei Nicolau cercetătorii ştiinţifici din ECOIND au devenit un grup solid cu 

experienţe complementare, ce acţionează împreună, împărtăşind aceeaşi viziune, spre 

un obiectiv comun. 

Trebuie menţionată şi subliniată implicarea deosebită, cu o energie 

inepuizabilă, cu o determinare şi voinţă inegalabile focalizată în managementul 
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proiectului POS-CCE (Axa prioritara 2) prin care INCD ECOIND şi-a dezvoltat 

infrastructura de cercetare pentru extinderea şi diversificarea cercetărilor în domeniul 

ecologiei industriale, proiect finalizat cu succes, marcat de inaugurarea noului sediu 

ECOIND în anul 2011.  

Margareta Nicolau a căutat întodeauna calitatea de top şi perfecţiunea, mai 

presus de certificările ISO ale ECOIND, această abordare concretizându-se într-o 

nouă cale spre excelenţă în cercetare. Această abordare specială însemnă lupta cu 

mediocritatea, rutina şi suficienţa. Din păcate, pe lângă aceasta, Margareta Nicolau a 

mai avut de purtat o lungă şi dureroasă luptă cu o boală necruţătoare. 

 Principalele proiecte conduse de dna Director Nicolau au abordat următoarele 

tematici: 

1. Fundamentarea proceselor de oxidare fotochimică a unor poluanţi organici 

refractari din ape uzate/naturale, Program CERES 2001-2004.  

2. Preluarea legislatiei europene în domeniul introducerii pe piaţă a 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, Proiect Prioritar PP 2 

Program INFRAS 2001-2004, (Coordonator consorţiu; Premiul I şi Diploma 

de excelenţă CONRO 2004). 

3. Realizarea unei unităţi pilot şi a sistemului de calitate asociat, pentru 

implementarea unui sistem unitar de conducere a Programelor Naţionale de 

Cercetare-Dezvoltare şi Inovare”, Proiect Prioritar PP 6 Program CALIST 

2003-2004, (Coordonator consorţiu). 

4. Suport integrat pentru dezvoltarea durabilă a companiilor din industria 

chimică prin implementarea principiilor ecoeficienţei INTEGR – IT, Program 

CEEX – MENER 2005-2008,  (Premiul I pentru proiecte de cercetare-

dezvoltare complexe). 

5. Identificare soluţii tehnice de reducere a impactului de poluare a 

componentelor de mediu (sol, apa) generat de apele de mina/deşeuri cu 

conţinut de metale grele),Program Sectorial MEcF 09.2007-09.2008, 

(Director Consorţiu). 

6. Cercetarea de mediu - prioritate în dezvoltarea industrială durabilă bazată pe 

cunoaştere - Mediul şi Industria, Program nucleu – MEDIND 2009-2013. 

7. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a INCD ECOIND prin extinderea şi 

diversificarea cercetărilor în domeniul ecologiei industriale, Proiect POS 

CCE - axa II-CDI 2009-2012. 

 Pe lângă experienţa ştiinţifică, tehnică, economică şi în cunoaşterea 

oamenilor, pe lângă lupta neobosită de a fi cel mai bun, Margareta Nicolau a fost o 

persoană foarte religioasă. Ea a urmat neabătut învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai 

Bisericii noastre, crezând cu tărie că aceştia ne insuflă disciplina, controlul, 

stăpânirea corpului şi a minţii, care trebuie să conducă, ilumineze şi să ghideze 

fiecare fiinţă umană în fiecare moment al vieţii sale. 

 Fie ca Dumnezeu să-i odihnescă sufletul mare şi bun şi să ne ajute să învăţăm 

cum să purtăm şi să răspândim mai departe flacăra spiritului ei!   

 

Aurelia BALLO 

Director General la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare  

pentru Ecologie Industrială – ECOIND 

Strada Drumul Podu Damboviţei nr 71-73, Sector 6, cod: 060652, Bucureşti 

ecoind@incdecoind.ro 

mailto:ecoind@incdecoind.ro
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE ŞI INGINERIE 

 

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA 

 

 

Universitatea "Ovidius" din Constanţa, cea mai importantă instituţie de 

învăţământ superior din regiunea Dobrogea, clasificată de către, Ministerul Educaţiei 

Naţionale în anul 2011 în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, 

este una dintre cele mai apreciate instituţii de învăţământ superior de stat din 

România.  

În cei 45 de ani de existenţă, aceasta a căpătat un solid prestigiu naţional şi 

internaţional, iar în prezent oferă numeroase programe de studiu, pentru toate nivelele 

de pregătire universitară, în acord cu standardele specifice prevăzute de procesul 

Bologna. Toate programele de studiu oferite sunt acreditate sau autorizate de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 Totodată în cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa funcţionează 

programe de studiu organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din 

străinătate, iar absolvenţii acestor programe primesc diplome din partea Universităţii 

"Ovidius" Constanţa şi a universităţii partenere.  

 În ultimii ani instituţia noastră s-a situat, în mod constant, pe locuri meritorii 

în competiţiile naţionale pentru fonduri de cercetare. Universitatea este integrată 

într-o puternică reţea de colaborare internaţională, în programe academice şi de 
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cercetare europene (Erasmus, Leonardo da Vinci, Marie Curie, TEMPUS, CEEPUS 

etc.). Anual studenţii Universităţii "Ovidius" din Constanţa efectuează stagii de 

formare sau de specializare în universităţi partenere din lume. 

De asemenea, cadre universitare de la prestigioase universităţi din Europa şi 

Statele Unite ale Americii predau periodic la facultăţile universităţii noastre, iar cadre 

didactice ale  Universităţii "Ovidius" din Constanţa îşi desfăşoară activitatea în calitate 

de profesori invitaţi în centre universitare din străinătate. 

Prin intermediul editurii proprii, Ovidius University Press, Universitatea 

"Ovidius" Constanţa oferă manuale, cărţi de specialitate, note de curs, îndrumare pentru 

lucrările practice, elaborate de cadrele didactice ale instituţiei. 

Biblioteca universitară deţine un număr de peste 600.000 de volume, 280 de 

abonamente la periodice din ţară, dintre care 150 cu caracter ştiinţific şi realizează 

schimburi de reviste cu 41 de parteneri din România şi Republica Moldova. Mai mult 

studenţii au acces la biblioteca virtuală, existând şi abonamente la două importante 

bănci de date. 

Tipografia Universităţii editează un număr de 12 periodice recunoscute la nivel 

naţional şi internaţional, iar Biroul de Presă editează revista "Ovidianum" în care sunt 

publicate materiale elaborate de studenţi şi de cadre didactice din universitate. 

Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională urmăreşte să realizeze baze 

de date cu studenţi şi absolvenţi pe care să-i pună în legătură cu firme şi O.N.G.-uri 

care oferă locuri de muncă. Totodată este organizat şi un targ de job-uri axat pe oferta 

de absolvenţi şi studenţi din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa. Funcţionarea 

centrului este reglementată prin Regulamentul propriu de funcţionare. 

Centrul este fondat pe bazele Centrului de Consiliere Educaţională, înfiinţat 

încă din 1993 în colaborare cu Comisia Fulbright de la Bucureşti, şi se remarcă prin 

promovarea unor servicii noi în domeniul consilierii profesionale. 

    

Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie, cunoscută sub această denumire 

din octombrie 2013, continuă o 

îndelungată şi bogată tradiţie de 

învăţământ universitar la Constanţa, 

debutată din anul 1961, prin specializarea 

Fizică-Chimie, iar din anul 1977 şi prin 

cea de Prelucrarea Petrolului şi 

Petrochimie. În perioada 1999-2013 

facultatea a funcţionat sub denumirea de  

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică 

şi Tehnologia Petrolului. 

Organizată în două departamente: Departamentul de Chimie şi Inginerie 

Chimică şi Departamentul de Fizică şi Electronică, facultatea promovează un 



Instituţii de învăţământ superior cu profil de chimie din România 9 

învăţământ superior de profil larg, flexibil, interactiv şi continuu, conform cu 

exigenţele învăţământului european şi mondial şi totodată conservator cu tradiţiile 

academice naţionale. 

În componenţa Departamentului de Chimie şi Inginerie Chimică activează 

19 cadre didactice titulare (11 ingineri şi 8 licentiaţi in chimie) din care 15 au titlul 

ştiintific de doctor, iar restul sunt doctoranzi.  

Departamentul de Chimie şi Inginerie Chimică tutelează programele de 

studiu de licenţă: Chimie (3 ani învăţământ de zi), Chimie Alimentară şi Tehnologii 

Biochimice (4 ani învăţământ de zi) şi Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie (4 ani 

învăţământ de zi) alături de programele de studiu de masterat: Chimia si 

Managementul Calitatii Produselor de Consum si a Mediului (2 ani învăţământ  

de zi) şi Tehnologia si Managementul in Prelucrarea Petrolului (2 ani învăţământ 

de zi). 

În cadrul programului de studiu Chimie sunt pregătiţi specialişti în domeniul 

chimiei, adaptaţi la cerinţele economiei de piaţă, care îşi pot desfăşura activitatea în 

laboratoare de cercetare, laboratoare uzinale pe profil de chimie şi petrochimie şi în 

învăţământ. Programul de studiu este autorizat să funcţioneze conform hotărârii 

Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare începând cu anul 

universitar 1996 – 1997. Începând cu anul 2005, în urma aderării la Tratatul de la 

Bologna, s-a trecut la forma de învăţămant de 3 ani. Pe parcursul celor trei ani de 

studiu, viitorii specialişti acumulează pe lângă cunoştinţele de chimie, o multitudine 

de informaţii din domenii adiacente: matematică, fizică, informatică, menite să ofere o 

pregătire completă care să le asigure o carieră de chimist în laboratoarele de cercetare 

sau producţie din industria alimentară, chimică, petrochimică, metalurgică, 

farmaceutică, cosmetică, în laboratoarele clinice, de controlul calităţii mediului sau 

de control al calităţii produselor. Totodată, absolvenţii care promovează cursurile de 

psihologie, pedagogie şi metodica predării chimiei pot opta pentru o carieră 

didactică în învăţământul preuniversitar sau, după finalizarea studiilor aprofundate, 

în învăţământul superior. În condiţiile alinierii la standardele europene şi 

internaţionale de calitate, programul de studii Chimie este nu numai actual, dar şi de 

perspectivă, contribuind la crearea resurselor umane capabile să răspundă 

exigenţelor societăţii moderne. 

Programul de studiu Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, înfiinţat încă din 

anul 1977 ca urmare a dezvoltării în regiune atât a unităţilor industriale de prelucrare 

a petrolului şi petrochimiei, cât şi a unităţilor de transport a produselor petroliere şi de 

transport şi distribuţie a gazelor, asigură formarea de ingineri chimişti, specializaţi în 

domeniul prelucrării petrolului şi petrochimiei. Absolvenţii acestei specializări pot 

profesa meseria de inginer chimist, expert şi consultant sau proiectant inginer chimist, 

dar şi meserii de inginer petrochimist, referent şi inspector de specialitate, cadru 

didactic preuniversitar, sau după finalizarea studiilor aprofundate cadru didactic 

universitar sau cercetător.    
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Programul de studiu Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie este acreditat, iar 

această specializare nu se mai regaseşte în ţară decât în cadrul Universităţii Petrol - 

Gaze Ploieşti. Planurile de învăţământ ale acestui program de studiu sunt concepute 

astfel încât să asigure dezvoltarea de competenţe într-un spectru larg care să le 

permita absolvenţilor integrarea rapidă pe piaţa muncii. Aceste competenţe sunt 

dobândite atât prin parcurgerea unor discipline de specialitate, cât şi prin desfăşurarea 

practicii la mari angajatori de profil care susţin permanent acest program de studiu. 

Mai mult, în cadrul pregătirii studenţilor de la această specializare, pe lângă cadrele 

didactice ale universităţii, îşi aduc aportul şi specialişti, doctori ingineri, cu experienţă 

practică îndelungată în domeniu. 

 Angajatorii cei mai importanţi ai absolvenţilor acestui program de studiu sunt: 

Rompetrol Rafinare, Rompetrol Petrochemicals, Rompetrol Quality, Oil Terminal, 

Petrom OMV, Congaz, RomInserv, Lukoil, alături de firme de specialitate  

din străinătate. 

Programul de studiu Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice, înfiinţat 

în anul 2009 reprezintă o necesitate impusă de actualitatea şi perspectiva ocupaţională 

tehnico-economică regională şi naţională şi asigură formarea şi perfecţionarea 

specialiştilor cu studii superioare pentru industria alimentară. Importanţa 

acestui program de studiu reiese după o analiză a cerinţelor din sectorul de industrie 

alimentară, pe piaţa muncii, în perspectiva alinierii la directivele europene. 

Astfel, programul de studiu permite o orientare largă a absolvenţilor (producţie, 

control si expertiză, cercetare-proiectare, învăţământ) şi o pregătire de înaltă ţinută 

ştiinţifică, astfel încât aceştia să poată contribui prin activitatea viitoare la rezolvarea 

problemelor de tehnologie alimentară, la îmbunătăţirea calităţii produselor prin 

monitorizarea controlului calităţii acestora, la diversificarea produselor alimentare 

prin activitatea de cercetare în domeniul ştiinţei alimentelor, la marketingul 

produselor alimentare, la transpunerea şi implementarea legislaţiei produselor 

alimentare elaborată în domeniul siguranţei alimentare, la creşterea calităţii vieţii. 

Desigur, absolvenţii care promovează şi cursurile de psihologie, pedagogie şi 

metodica predării chimiei pot opta pentru o carieră didactică în învăţământul 

preuniversitar sau, după finalizarea studiilor aprofundate, în învăţământul superior.  

 Programul de masterat Chimia şi Managementul Calităţii Produselor de 

Consum şi a Mediului se adresează absolvenţilor facultăţilor din domeniile Chimie şi 

Inginerie Chimică, Fizică, Biologie, Ştiinţa Mediului, Agricultură, Farmacie, 

Management, care doresc să-şi actualizeze şi să-şi perfectioneze cunoştinţele în 

domeniul managementului calităţii produselor de consum şi a mediului, fiind axat pe 

aspectele practice ale domeniului. Disciplinele din planul de învăţământ permit 

familiarizarea cu cele mai noi şi avansate tehnici în domeniul chimiei şi 

managementului calităţii produselor de consum şi în domeniul chimiei şi 
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managementului calităţii mediului, asigură abordarea şi soluţionarea de probleme 

cognitive şi profesionale noi. Masteratul propus asigură competenţe suplimentare în 

domenii precum chimia alimentară, chimia mediului şi managementul deşeurilor. 

Programul de masterat Tehnologia şi Managementul în Prelucrarea 

Petrolului, se adresează absolvenţilor domeniului de inginerie chimică, dar şi 

inginerilor care lucrează în unităţi de prelucrarea sau transport a produselor petroliere. 

Disciplinele din planul de învăţământ au ca obiectiv cunoaşterea celor mai noi direcţii 

din domeniul prelucrării petrolului, dar şi cel al biocombustibililor, alături de 

managementul proceselor. Parcurgerea acestui program de studiu asigură dobândirea 

de competenţe care să permită absolvenţilor înaintarea în cariera profesională prin 

ocuparea unor posturi de conducere.  

Absolvenţii din domeniul Chimiei şi Ingineriei Chimice se integrează în 

general rapid pe piaţa muncii în special ca urmare a colaborării strânse dintre cadrele 

didactice şi unităţi cu activitate în domeniu care sustin desfăşurarea practicii de 

specialitate prin accesul direct în zona de producţie. Studenţii şi absolvenţii nostri 

acceseaza an de an prin competiţie cu studenţi din toată ţara, programele de 

INTERNSHIP organizate de Rompetrol, în urma cărora cei mai buni dintre ei devin 

angajaţi permanenţi ai acestor unităţi. 

Colaborarea în plan didactic şi ştiinţific cu instituţii de învăţământ de 

profil naţionale şi internaţionale: Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 

Universitatea Bucureşti, Universitatea "Transilvania" Braşov, Universitatea Tehnică 

"Gheorghe Asachi" Iaşi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Universităţile din 

Bologna şi Ferara, Italia, Universitatea din Barcelona, Spania, Universitatea din Delft, 

Olanda, Ecole Superieure de Chimie Besancon, Franţa, Goucher College, Baltimore, 

SUA este concretizată prin: 

 atragerea reciprocă a unor cadre didactice de specialitate prestigioase dar şi de 

absolvenţi tineri, în procesul de învăţământ, prin asociere sau titularizare; 

 perfecţionarea prin doctorat a cadrelor didactice tinere; 

 participarea unor cadre didactice de specialitate în comisii de doctorat; 

 vizite reciproce de informare şi documentare asupra programelor de studiu, a 

conţinutului fişelor disciplinelor, a modalităţilor de desfăşurare a activităţilor 

practice; 

 participarea unor cadre didactice în programe internaţionale comune de 

dezvoltare curriculară; 

 corelarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, cu cele similare 

din Instituţiile de Învăţământ Superior de profil; 

 participarea cadrelor didactice şi studenţilor la activităţi didactice în 

universităţi europene în cadrul mobilităţilor prevăzute în acordurile bilaterale 

Socrates Erasmus. 
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Cadrele didactice implicate în procesul de învăţămant al domeniilor Chimie şi 

Inginerie chimică colaborează activ cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi 

din străinătate. Aceasta colaborare 

s-a concretizat prin apariţia a 

numeroase publicaţii în reviste de 

specialitate, prin participarea la 

conferinţe naţionale şi 

internaţionale, la şcoli de vară 

precum ASI NATO şi prin 

mobilităţi individuale de tip 

Socrates Erasmus.  

Încă de la înfiinţare, baza 

materială a Facultăţii de Ştiinţe 

Aplicate şi Inginerie a cunoscut un permanent proces de consolidare şi înnoire, 

pentru a răspunde nevoilor unui învăţământ de înaltă performanţă. În prezent, 

facultatea dispune de săli de curs, 

seminarii şi laboratoare, într-un 

număr suficient, pentru a 

răspunde, în mod satisfăcător, 

nevoilor de studiu şi cercetare şi 

este preocupată permanent de 

câştigarea de noi spaţii şi 

echiparea acestora cu aparatură 

de calitate, care să permită 

studenţilor însuşirea abilităţilor 

practice necesare.  

În dotarea departamentelor există echipamente moderne pentru 

prezentarea prelegerilor cadrelor didactice sau a lucrărilor studenţilor: 

retroproiectoare, videoproiectoare, ecrane de proiecţie. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Aplicate şi Inginerie se înscrie pe coordonate multiple, aducându-şi aportul la 

consolidarea şi dezvoltarea diverselor aspecte ale vieţii universitare.  

Departamentul de Chimie şi Inginerie Chimică promovează o strategie a 

activităţii de cercetare ştiinţifică aliniată cerinţelor naţionale şi europene. 

Obiectivele cercetării ştiinţifice actuale sunt: 

 efectuarea de studii şi cercetări, teoretice şi practic-aplicative, privind 

modernizarea procesului de învăţământ propriu-zis, dezvoltarea cunoaşterii 

ştiinţifice a domeniului chimie, respectiv a domeniilor conexe lui, creşterea 

nivelului de pregătire şi competenţă a cadrelor didactice (inclusiv 

perfecţionarea postuniversitară prin doctorat), elaborarea de lucrări 

ştiinţifice (studii, articole, comunicări etc.); 
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 dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a procesului de învăţământ şi 

cercetare (laboratoare, cabinete, structuri de practică, suport informatic, 

suport bibliografic). 
 

Obiectivele de perspectivă vizează: 

 îmbogăţirea şi îmbunătăţirea bazei materiale în vederea realizării unei 

dotări care să susţină desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică 

performante şi de actualitate; 

 participarea susţinută şi constantă la derularea unor programe de cercetare 

naţionale şi internaţionale; 

 recunoaşterea, la nivel naţional şi internaţional, a performanţelor 

profesional-academice ale colectivului de cadre didactice al facultăţii; 

 organizarea, în spiritul tradiţiei câştigate, unor manifestări ştiinţifice 

recunoscute şi apreciate la nivel naţional şi internaţional; 

 consolidarea şi dezvoltarea centrelor de cercetare existente în cadrul 

Departamentului de Chimie şi Inginerie Chimică; 

 recunoaşterea revistelor ştiinţifice editate şi publicate în cadrul Facultăţii 

de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie (Analele Universităţii Ovidius Constanţa, 

seria Chimie); 
 

Potenţialul uman cuprins în activitatea de cercetare ştiinţifică este format din 

cadre didactice universitare, studenţi din anii terminali şi masteranzi. Participarea la 

activitatea propriu zisă identifică diverse variante (individuală; în colective 

direcţionate pe domeniul chimie; în colective interdisciplinare la nivelul facultăţii, 

universităţii; în colective mixte cu alte universităţi, centre universitare sau parteneri 

industriali).   

Anual sunt elaborate direcţiile principale de cercetare ale Departamentului de 

Chimie şi Inginerie Chimică. În prezent acestea sunt: 

1.    Caracterizarea deşeurilor industriale şi identificarea unor posibilităţi de 

valorificare a acestora; 

2.    Obţinerea şi caracterizarea unor combinaţii şi materiale noi cu aplicaţii 

practice 

3.    Controlul calităţii produselor de consum şi a mediului; 

4.    Izolarea şi caracterizarea principiilor active din produşi naturali în scopul 

obţinerii de produse destinate consumului; 

5.    Studii cinetice şi electrochimice privind caracterizarea produselor de 

consum; 

6.    Caracterizarea biocombustibililor şi a amestecurilor acestora cu aplicaţii 

în domeniul transporturilor; 

7.    Studii privind îmbunătăţirea proceselor tehnologice din industria chimică. 
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Membrii departamentului de Chimie şi Inginerie Chimică editează din 1990 în 

fiecare an revista Analele Universităţii "Ovidius", Seria Inginerie, (Chimie), revistă 

care, începând cu numărul 3 (1992) publică articole în limba engleză. Lucrările 

publicate corespund următoarelor domenii: Chimie anorganică, Chimie analitică, 

Chimie fizică, Chimie organică şi Biochimie, Inginerie chimică, Protectia mediului, 

Educaţie. Revista a fost acreditata de CNCSIS în anul 2000. Începând cu anul 2005 

apare cu o frecvenţă de două numere pe an, iar în prezent este cotată CNCS în 

categoria B+ şi este indexată în Chemical Abstarct, din anul 2008, în Index 

Copernicus din anul 2009 şi din anul 2012 este vizibilă prin motorul de căutare 

găzduit de Versita.  

Site-ul revistei este http://www.univ-ovidius.ro/anale-chimie/.  

Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie sub egida Universităţii "Ovidius" din 

Constanţa a acordat pe domeniul Chimiei şi Ingineriei Chimice titlul de Doctor Honoris 

Causa mai multor personalităţi de prestigiu din comunitatea academică şi ştiinţifică 

naţională şi internaţională: Prof.univ.dr.ing. Sorin Ioan Roşca, Preşedinţele Societăţii de 

Chimie din România şi Prof.univ.dr.ing. Ecaterina Andronescu de la Universitatea 

Politehnica din Bucureşti; Prof.univ.dr. Joop Schoonman, Institutul de Energie 

Regenerabilă din Delft şi Universitatea Tehnică Delft, Olanda; Prof.univ.dr.ing. Vlad 

Ulmanu, Prof.univ.dr.ing. Napoleon Antonescu şi Prof.univ.dr.ing. Constantin Ionescu 

de la Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti;  Prof.univ.dr. Jose Barbosa, Universitatea din 

Barcelona, Spania; Prof.univ.dr. Stefano Girotti, Universitatea din Bologna, Italia; 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Magearu de la Universitatea Bucureşti. 

Valoarea personalului academic din departament aduce o contribuţie distinctivă 

predării şi cercetării ştiinţifice din domeniul Chimiei şi Ingineriei Chimice. Pe lângă 

activităţile de formare şi de cercetare sunt apreciate şi colaborările multidisciplinare 

cu alte instituţii de educaţie şi cercetare, respectiv unităţile economice de profil din 

ţară şi străinătate, cu care departamentul a stabilit o legătură fermă. 

Prof.univ.dr.ing. Gabriela STANCIU  

Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie 

Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Bdul Mamaia 124 

 e-mail : gstanciu@univ-ovidius.ro 
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1. Introducere 

 
Proiectarea şi sinteza moleculelor active redox, care conţin un centru redox în 

imediata apropiere a unui situs de legare au făcut obiectul unor cercetări intense 

datorită aplicaţiilor lor promiţătoare pentru dezvoltarea de noi prototipuri de senzori 

electrochimici. În urma lucrărilor de pionierat ale P.D. Beer şi a colaboratorilor săi, au 

fost dezvoltate o mulţime de sisteme interesante. Ele sunt capabile să recunoască 

electrochimic complexarea unei molecule oaspete neutre sau ionice prin perturbaţiile 

răspunsului electrochimic al centrului redox, permiţând titrarea ampermetrică sau 

potenţiometrică a acestuia. De obicei centrul redox este poziţionat în imediata 

apropiere a locului de legare pentru a asigura o detecţie eficientă a procesului de 

recunoaştere care apare la locul de legare. Acest concept se confruntă astfel cu două 

provocări distincte legate atât de proiectarea centrului redox, cât şi a situsului de 

legare care trebuie adaptate la natura speciei ţintă, anionice, cationice sau neutre. În 

plus, solventul, şi în special solventul apos, trebuie luat în considerare în stabilirea 

schemei de interacţiuni, în măsura în care acesta poate concura cu speciile vizate sau 

cu situsul de legare. În cele din urmă, pentru un scop final de a fabrica straturi 

sensibile pentru senzori electrochimici, un parametru de importanţă majoră este 

imobilizarea receptorilor redox activi sau fixarea acestora pe o suprafaţă, deoarece 

proprietăţile de recunoaştere trebuie să fie transferate din volum pe suprafaţă fără 

alterarea transmiterii electrochimice a evenimentului de complexare. 

Practic, fenomenul de recunoaştere este detectat electrochimic din variaţia 

interacţiunilor dintre speciile oaspete şi receptorul redox activ oxidat sau redus. 

Introducerea unei sarcini pozitive sau negative pe receptor ar trebui să conducă la 

stabilizarea sau destabilizarea complexului gazdă-ţintă printr-o combinaţie de 

mailto:eric.saint-aman@ujf-grenoble.fr
mailto:em_ungureanu2000@yahoo.com
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interacţiuni favorabile sau defavorabile care pot apărea din efectele electrostatice, de 

tip alosteric, .... Acest fenomen poate fi pur şi simplu redat prin intermediul schemei 

pătratice reprezentată mai jos care redă procesul de complexare a unui ligand redox 

(Lred / Lox) cu o specie ţintă A
-
. (Schema 1). 

 

E0 = RT/nF[log K1/K 2]

Lred Lox

K1 K2

[Lred -A - ] [Lox-A - ]

E1
0

E2
0

E0 = RT/nF[log K1/K 2]E0 = RT/nF[log K1/K 2]

Lred Lox

K1 K2

[Lred -A - ] [Lox-A - ]

E1
0

E2
0

 
 

Schema 1 

 

 Pot fi observate două comportamente voltametrice principale (Figura 1), în 

funcţie de constantele de asociere dintre specia ţintă şi gazda oxidată sau redusă şi 

constantele cinetice ale proceselor de complexare şi decomplexare.  

 

 

Fig. 1. Traducerea voltametrica a fenomenului de recunoaştere: comportamentul  

cu două unde (A) şi cu o undă (B); reprodus cu permisiunea Elsevier. 

 

Comportamentul cu o undă este caracterizat de o schimbare continuă a curbei 

voltametrice în decursul adăugării progresive de specii ţintă în soluţie, care duce la o 

detecţie potenţiometrică, în timp ce comportamentul cu două unde se caracterizează 

prin apariţia unei noi unde voltametrice care creşte în detrimentul celei anterioare 

pentru receptorul liber şi care permite o detecţie amperometrică. Situaţia finală este 

atinsă atunci când nivelul concentraţiei de specii ţintă din soluţie corespunde 

complexării integrale a gazdei. 

Această comunicare analizează câteva dintre rezultatele noastre în domeniul 

receptorilor redox-activ concepute pentru recunoaşterea electrochimică de cationi 

metalici, anioni sau specii neutre în soluţie omogenă apoasă şi moleculară sau după 

imobilizarea lor în filme pe suprafaţa electrodului. 
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2. Recunoaşterea electrochimică de cationi de metal  

în soluţie omogenă 

 

 S-au conceput şi realizat o serie de eteri-coroană, Fcc1–4, [2,3] sau derivaţi ai 

ferocenului funcţionalizaţi cu polipiridil, Fcb1,2 [4, 5, 9, 10] (Schema 2). 

 

 

 

Schema 2  

Într-adevăr, derivaţii de eteri-coroana oferă a priori un sit de legare eficient 

pentru complexarea cationilor metalici alcalini şi alcalino-pământoşi atunci când 

bipiridina este bine adaptată pentru a forma complecşii de coordinare (M: L) obişnuiţi 

1:2 sau 1:3  cu o gamă largă de cationi ai metalelor de tranziţie. În Fcc1–4, situsul de 

legare a fost conectat direct la centrul redox, pentru a asigura o transmisie optimă a 

informaţiilor între situsul (locul) de legare şi ferocen. În plus, o posibilă deformare în 

co-planaritatea ciclopentadienilului la complexare ar putea aduce o sursă 

suplimentară de perturbare măsurabilă electrochimic. Răspunsul CV al cuplului redox 

Fc / Fc 
+
 în electrolit CH3CN apare ca o undă (curbă) redox cvasi-reversibilă la E1/2 = 

0,57, 0,56, 0,55, 0,55, 0,33 şi respectiv 0,56 V. Cum era de aşteptat în cazul seriei 

Fcc1-4, dimensiunea şi forma cavităţii de legare apare ca fiind de primă importanţă în 

scopul recunoaşterii electrochimice [7]. 

Adăugarea de cantităţi crescătoare de cationi de metale alcaline sau alcalino-

pământoase în soluţiile electrolitice de Fcc1 nu a provocat nici o schimbare în curbele 

lor CV, sugerând lipsa de complexare între Fcc1 şi cationii metalici studiaţi. În 

schimb, s-a observat o deplasare progresivă a undei redox Fcc2/Fcc2
+
 spre potenţiale 
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mai pozitive în prezenţa unor cantităţi crescătoare din fiecare din cationii ţintă 

studiaţi, amplitudinea schimbărilor de potenţial fiind funcţie de natura cationului 

metalic, de exemplu, de la mai puţin de 4 mV la K 
+
 până la 40 mV la Ba

2 +
. 

Adăugarea de Li
+
, Na

+
, K

+
 şi Mg

2 + 
la o soluţie de Fcc3 conduce de asemenea 

la o deplasare anodică slabă şi continuă a undei CV. În schimb, un nou sistem de 

picuri redox creşte liniar cu concentraţia de cation de metal la un potenţial mai pozitiv 

în prezenţa Ca
2 + 

(E1 / 2 = 0,67 V) şi Ba
2 + 

(E1 / 2 = 0,71 V) în detrimentul undei redox 

iniţiale a Fcc3 liber. Când a fost adăugat un echivalent de sare metalică, unda iniţială 

dispare şi noul cuplu redox atinge dezvoltarea completă. 

 Creşterea dimensiunii cavităţii de eter-coroană de la Fcc1 la Fcc3 conduce 

astfel la modificări puternice în capacitatea acestor liganzi de complexare şi de 

recunoaştere electrochimică de cationi oaspete, cele mai bune rezultate fiind obţinute 

cu Fcc3 în prezenţa de Ca
2 + 

şi Ba
2 +

.
 
Importanţa formei sitului de complexare este 

evidenţiată şi de studiul de ligand Fcc4, care diferă de Fcc3 prin înlocuirea punţii o-

fenilen cu meta-fenilen. Adăugarea de Ba
2+ 

într-o soluţie electrolitică de Fcc4 

provoacă o mică schimbare a potenţialului anodic de până la 22 mV, sugerând 

formarea unor complecşi slabi. 

 
 

Fig. 2. Curbe CV ale Fcc3 (3,7mM) în CH3CN+TBAP 0,1 M; Ba(ClO4)2/Fcc3 = 0 (1), 0,28 (2), 

0,56 (3), 0,84 (4), 1 (5) [3]; reprodus cu permisiunea Elsevier. 

 

 

Aceeaşi strategie a fost folosită în dezvoltarea unei serii de ionofori redox-

activ care conţin două cavităţi de complexare distincte: un ligand bază Schiff 

complexat cu Ni(II), Cu(II) sau Fe(III) şi inchis de un lanţ flexibil de polioxietilenă de 

dimensiuni variabile [6]. 

Stabilizarea stării reduse a receptorilor după complexarea cu cationi de metale 

alcaline, alcalino-pământoşi, cationi de amoniu sau dopamină protonată este 

responsabilă pentru cele mai interesante proprietăţi electrochimice ale acestor liganzi. 
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Proprietăţile electrochimice de recunoaştere ale Fcb1, 2 au fost verificate faţă 

de ioni Cu
I
 [4, 5] (Figura 3). În cazul derivaţilor mono-substituiţi, Fcb1, a fost găsit un 

comportament cu o undă slab definit, caracterizat printr-o deplasare pozitivă limitată 

a undei Fc/Fc
+
 de până la 50 mV şi de creşterea unui nou sistem de picuri redox (E1/2 

= 0,19 V) atribuită cuplului redox complexat Cu
I
/Cu

II
. În schimb, adăugarea de 

cantităţi crescătoare de Cu
I
 la o soluţie de electrolit de Fcb2 duce la un comportament  

cu două unde  Fc/Fc
+
, adică, la creşterea unei noi unde redox Fc/Fc

+
 (E1/2 = 0,71 V) 

care ajunge la dezvoltare completă după adăugarea unui echivalent molar de sare de 

cupru (formarea unui complex 1:1), în detrimentul undei iniţiale pentru Fcb2 liber. 

Acest rezultat subliniază rolul efectului de sandviş în dezvoltarea unui 

eveniment de recunoaştere de exploatat electrochimic.  

 
 

Fig. 3. (A) Curbe CV ale Fcb1 (1,6 mM) în CH3CN + TBAP 0,1 M; a: Fcb1 liber; b: a+ 0,5 

Cu
I
. (B) Curbe CV ale Fcb2 (1,2 mM) în CH2Cl2 + TBAP 0,1 M; a: Fcb2 liber; b: a+ 0,5 Cu

I
 

[4]; reprodus cu permisiunea American Chemical Society. 

  

Rezultate comparabile au fost obţinute cu Fe(II). Interesant este faptul ca 

perturbaţia maximă în răspunsul CV a Fcb2 în prezenţa cationului Fe(II) este atinsă 

după adăugarea a 0,5 echivalenţi molari sugerând formarea unui complex 1:2 (M:L). 

Aceasta reprezintă un exemplu rar de complex analog cu cei de tip Fe(bipy)2, sistemul 

de coordinare implicând de obicei trei bipiridine pentru un cation de metal [8].  

Sfera de coordinare de şase atomi este completată prin coordinarea cu subunităţile 

carbonil legate. 

Pentru a detecta evenimentul de recunoaştere este de asemenea posibil să se 

considere şi alte tipuri de interacţiuni. Ca exemplu, proprietăţile de recunoaştere 

electrochimice ale unui ligand tripodal construit pe o platformă tren şi având trei 



20 Buletinul S. Ch. R. Nr. XX, 2/2013 

unităţi chimic echivalente ferocenului se bazează pe modularea comunicării 

electrochimice între centrele de ferocen, care este puternic afectată de complexarea 

fragmentului din tren de cationii de lantanide [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Curbe DPV pentru ligandul L în CH3OH în prezenţa unor cantităţi crescătoare de Eu
3+ 

[11]; reprodus cu permisiunea John Wiley and Sons. 

3. Recunoaştere electrochimică de anioni în soluţii omogene 
 

Recunoaşterea electrochimică de anioni în soluţie apare mult mai complicată. 

Într-adevăr, procesul de recunoaştere se bazează pe interacţiuni mai slabe şi mai puţin 

selective şi este mai dificil decât recunoaşterea de cationi metalici. 

Principalele interacţiuni implicate în proces sunt legăturile de hidrogen, 

interacţiunile electrostatice, interacţiunile cu acizi Lewis şi interacţiunile hidrofobe. 

Prin alegerea unei combinaţii a acestor interacţiuni, a fost dusă la bun sfarşit 

recunoaşterea electrochimică de oxo-anioni (hidrogensulfat, hidrogenfosfat, etc ...) 

sau anioni de halogenuri. În toate cazurile, primirea de către receptor a unei sarcini 

pozitive după oxidare sau a unei sarcini negative după reducere, permite cel puţin o 

modulare a schemei de interacţiuni electrostatice; introducerea unei disimetrii în 

echilibrul interacţiunilor dintre oaspete şi gazda oxidată sau redusă se află la originea 

detectării electrochimice (Schema 1). 

 Ca exemplu [5], bis-amida-legată de o bipiridină substituită cu liganzi 

ferocenil prezintă proprietăţi electrochimice interesante faţă de anionii 

dihidrogenfosfat în solvent organic, prin crearea de legături de hidrogen între amida 

de legătură şi anion. Este de evidenţiat beneficiul legării multidentate şi importanţa 

legăturilor de hidrogen în procesul de recunoaştere prin comparaţie cu mai puţin 

eficienţii receptori redox-activ care conţin un ligand ferocenil substituit cu o amidă 

legată de o bipiridină sau receptori inrudiţi legaţi de carboxiester.  
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Procesul de recunoaştere electrochimică a acestor liganzi faţă de F
-
, CI

-
, sau 

HSO4
-
, apare prin asocierea ionilor cu forma oxidată a liganzilor. Implicarea acestor 

puternice interacţiuni de asociere, care sunt întărite ca urmare a oxidării centrului 

redox este demonstrată de considerarea unui cation foarte simplu de ferocen substituit 

cu  trimetilamoniu care este capabil să recunoască electrochimic anionii de dihidrogen 

fosfat şi ATP [12]. 

Pentru a îmbunătăţi atât capacitatea de recunoaştere şi de detecţie a 

chemosenzorilor, au fost dezvoltaţi receptori moleculari redox-activi care combină 

mai multe situsuri de legare complementare bazate pe legaturi de H şi interacţiuni de 

formare de perechi de ioni [32], folosind un receptor foarte structurat construit dintr-o 

unitate structurală de ciclotriveratrilenă (Figura 5) care are trei centri de ferocen şi trei 

sau şase grupe amidice. 

 

 

Fig. 5. Detecţiea electrochimică de anioni cu liganzi ferocenil substituiţi cu amide (A, B);  

curbe CV în CH3CN + TBAP 0,1 M la ν = 0,1 V s
-1

. (A) Curba 1: L4 liber; curba 2: ATP
2-

/L4 

= 0,6; curba 3: ATP
2-

/L4 = 1; electrod  disc de Pt (5 mm diametru). (B) Curba 1: L5 liber; 

curba 2: H2PO4
2-

/L5 = 1; curba 3: H2PO4
-
/L5 = 2,2; electrod disc de carbon (3 mm în 

diametru) [13]; reprodus cu permisiunea Elsevier. 

 



22 Buletinul S. Ch. R. Nr. XX, 2/2013 

Comportamentul clar cu două unde a permis titrarea amperometrică a H2PO4
-
 

şi ATP
2-

 [13] ca urmare a unor forţe cooperative conferite de selectivitatea de formă 

şi efectele topologice. Această strategie a fost de asemenea folosită cu succes folosind 

un conjugat ferocen-alchilamoniu de metaloporfirină care să permită recunoaşterea 

multipunct şi detecţia speciilor anionice [14] (Figura 6). 

 

Fig. 6. Ligand redox-activ bazat pe un fragment de ferocen cu fragmentele de ciclopentadienil 

legate de situsurile de legare porfirina de zinc şi alchilamoniu, conceput  pentru recunoaşterea 

multipunct şi detecţia speciilor anionice; reprodus din [14] cu permisiunea Centre National de 

la Recherche Scientifique (CNRS) and The Royal Society of Chemistry. 

 

 

Procesul de recunoaştere a anionului se realizează prin interacţiunile 

cooperative dintre anion şi coada de amoniu şi pe coordinarea axială a anionului pe 

inelul metaloporfirinic. Pe lîngă detecţiea efectivă electrochimică a oxoanionilor, a 

fost demonstrată fără precedent o detecţie electrochimică de anioni de halogenuri 

bazată pe ferocen. Apare astfel că o coordinare axială în arhitectura macrociclica ar 

putea fi o forţă motrice interesantă pentru procesul de recunoaştere electrochimică. 

Într-adevăr, o detecţie voltametrică eficientă a speciilor anionice bogate în 

electroni exogeni ar putea fi efectuată folosind o metalo-calixfirină prin deplasarea  

locului de legare axial labil, care provoacă perturbări măsurabile în caracteristicile 

redox ale ferocenilor legaţi [15]. 

Cu toate acestea, concepţia de receptori redox care pot funcţiona în solvenţi 

competitivi cu apa rămâne o provocare actuală. Unul dintre exemplele rare publicate 

tratează receptorul redox pre-structurat bazat pe ferocen-viologen (Figura 7). Pe lângă 

interacţiunile electrostatice puternice dintre fragmentele de bipiridiniu încărcate 

pozitiv şi anioni, care sunt consolidate pe măsură ce ferocenul este oxidat la fericiniu, 

un proces specific de transfer de sarcină între anionul -donor şi grupurile viologen 

acceptoare de electroni ar putea fi responsabil pentru capacitatea de detecţie selectivă 

observată a acestor receptori faţă de ATP
2-

 în medii pur apoase [16]. 
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Fig. 7. Liganzi redox-activi viologen-ferocen folosiţi pentru recunoașterea electrochimică  

de anioni în medii apoase; reprodus din [16] cu permisiunea The Royal Society of Chemistry. 

 

4. Recunoaşterea electrochimică a speciilor neutre  

în soluţii omogene 
 

 Strategia bazată pe detecţia fenomenului de recunoaştere ca o coordinare 

axială a unui cation metalic complexat a fost aplicată la detecţia electrochimică a 

speciilor neutre. Un ligand conjugat ferocen-metaloporfirinic în care ferocenul este 

funcţionalizat în continuare cu o coadă de hexilamină prezintă proprietăţi de auto-

asamblare cu o comunicare electronică eficientă în tot receptorul. Acesta permite o 

detecţie redox pe bază de ferocen a speciilor neutre printr-un proces de legare cap-

coadă centrat pe metalo-porfirină, structura supramoleculară fiind scindată la 

adăugarea de baze azotate neutre care deplasează coordinarea axială a centrului de 

metal cu coada de hexilamină [17] (Figura 8). 

 

 
 

Fig. 8. Ligand conjugat de ferocen-porfirină care afişează proprietăţi de detecţie 

electrochimică de specii neutre prin intermediul unui proces de legare cap-coadă centrat  

pe metaloporfirină; reprodus din [17] cu permisiunea The Royal Society of Chemistry. 

 

5. Recunoaşterea electrochimică cu electrozi modificaţi  

cu receptori cu răspuns-redox 

 
O etapă importantă în elaborarea dispozitivelor senzoriale electrochimice este 

imobilizarea receptorilor cu răspuns redox pe suprafaţa electrodului. Ea presupune că 

proprietăţile de recunoaştere sunt transportate din soluţii omogene pe straturi 

sensibile. Una din cele mai interesante căi de imobilizare a moleculelor active constă 
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în funcţionalizarea receptorului cu o grupare electropolimerizabilă, ca de exemplu o 

subunitate pirol. Într-adevăr, polimerizarea electrochimică a pirolilor funcţionalizaţi 

este o metodă simplă, eficientă şi versatilă pentru realizarea acoperirii suprafeţelor 

electrozilor cu straturi polimerice ne-pasivate conţinând centri redox activi organici 

sau anorganici  [20, 21]. 

Electrozii de platină au fost modificaţi prin electropolimerizare de complecşii 

de ruteniu ai bipiridinei substituiţi cu pirol care conţin agăţate grupări amidice. 

Electrozii care rezultă s-au dovedit a fi sensibili la prezenţa de ioni clorură detectată 

potenţiometric printr-o deplasare a primei reduceri de un electron a complexului 

imobilizat [18]. 

 Un comportament remarcabil pentru recunoaşterea amperometrică a Ca
2+ 

şi 

Ba
2+ 

dintre cationii de metale alcaline şi alcalino pământoase a fost găsit la un 

poli(ferocen eter coroană substituit cu pirol). Acesta este primul exemplu al 

transferului cu succes a activităţii de recunoaştere a ionoforului ferocen din faza 

omogenă la suprafaţa electrodului [19, 22] (Figura 9). 

 

   
 
 

Fig. 9. Curbe CV pentru electrodul modificat de Pt/poli (1) în CH3CN + 0,1 M TBAP. Curba 

1: [Ba
2 +

]
 
= 0; curba 2: [Ba

2 +
]

 
= 1 mM; curba 3: film saturat într-o soluţie 1 mM de Ba

2 +
, apoi 

introdus în soluţie apoasă de EDTA şi transferat într-un electrolit fără bariu [22]; reprodus cu 

permisiunea Elsevier. 

Este interesant faptul că evenimentul de recunoaştere a putut fi detectat şi din 

măsurătorile de spectroscopie de impedanţă [22]. A fost măsurată o variaţie a 

capacităţii de joasă frecvenţă a filmului ca o funcţie de concentraţia  speciilor ţintă 

care au permis elaborarea unei curbe de calibrare. Bazat pe aceeaşi strategie au fost 

dezvoltate poli (tris-bipirine de ruteniu (II)) care au subunităţi de coroană aza pe 

ligandul bipiridinic. Electrozii modificaţi rezultaţi s-au dovedit a fi potenţiometric 

sensibili la prezenţa cationilor de metale alcaline [23]. O altă strategie pentru 

îmbunătăţirea proprietăţilor de recunoaştere ale unui film polimeric pe bază de 

receptori-redox depus pe suprafaţa unui electrod se realizează prin pre-structurarea 

filmului. Aceasta a fost realizată cu succes prin considerarea unui film de 
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poli(ferocen-bipiridil) obţinut prin polimerizarea unor derivaţi de pirol într-o soluţie a 

cationului metalic ţintă [24]. Datorită instabilităţii redox a filmului complexat, poate 

fi realizată electrochimic demetalizarea şi filmele rezultate prezintă proprietăţi de 

complexare îmbunătăţite datorită unui efect structural de memorie. Un alt avantaj cu 

privire la receptorul redox imobilizat constă în amplificarea proprietăţilor de detecţie 

datorită concentraţiei locale ridicate de situsuri de legare, obţinută în straturile depuse 

[25] (Figura 10). 

 

 
Fig. 10. Proprietăţi de detecţie electrochimică faţă de anioni fosfat diacid manifestate  

de un electrod modificat cu poli (amido-ferocen-pirol) [25]; reprodus cu permisiunea Elsevier. 

 

Electropolimerizarea unui derivat monoamidoferocenic simplu care conţine o 

grupare pirol conduce la un film polimeric redox care poate detecta oxo-anionii atunci 

când monomerul nu este sensibil la prezenţa lor în soluţie. Un rezultat similar a fost 

obţinut cu un film de poli (ferocenilalkilammoniu), care acţionează ca un material de 

electrod molecular pentru detecţia de oxo-anioni [26, 27]. Este interesant faptul că 

aceşti monomeri ar putea fi utilizaţi în dezvoltarea unei reţele de microelectrozi cu 

suprafaţa modificată fabricaţi pe substraturi de siliciu. Electrozii modificaţi 

miniaturizaţi rezultaţi prezintă proprietăţi de detecţie similare cu cele observate 

pentru macro-electrozi [28]. Imobilizarea se poate realiza de asemenea sub formă de 

monostraturi autoasamblate pe electrozi de aur, pornind de la derivatul substituit cu 

tiol, fără pierderea proprietăţilor lor de detecţie electrochimică [29]. Cu toate acestea, 

rezultatul cel mai atractiv a fost obţinut cu electrozi modificaţi cu poli (pirol substituit 

cu ferocen-viologen) (figura 7), care s-a descoperit că prezintă proprietăţi de detecţie 

potenţiometrice faţă de HSO4
-
, S2O4

2-
şi ATP

2-
 în soluţie apoasă pură. Din nou, se 

poate presupune că, concentraţia mare de situsuri de complexare în imediata 

apropiere de suprafaţa electrodului creează un efect macromolecular care permite ca 

anionul să fie detectat [16]. 
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6. Concluzii 

Un design atent al receptorului redox este, prin urmare, o condiţie necesară 

pentru o detecţie electrochimică eficientă şi selectivă de diferite specii. Una dintre 

cele mai bune strategii constă în combinarea de moduri de interacţiune, diferite şi 

complementare, care pot favoriza receptorul şi speciile vizate. Este, de asemenea, de 

primă importanţă, o apropiere strânsă între centrul redox şi situsurile de legare pentru 

transmiterea informaţiilor între situsul de legare şi centrul redox. În scopul de a 

dezvolta noi senzori electrochimici imobilizarea receptorului prin electropolimerizarea 

derivaţilor săi substituiţi cu pirol apare ca o cale convenabilă. Electrozii moleculari 

rezultaţi pot prezenta proprietăţi îmbunătăţite de detecţie electrochimică, comparativ 

cu cele ale monomerului corespunzător, în principal datorită unui efect 

macromolecular, deoarece în stratul sensibil poate fi atinsă o concentraţie locală mare 

în situsuri de legare. 

În această recenzie s-au dat doar câteva exemple de receptori redox capabili să 

recunoască electrochimic o specie ţintă în medii pur apoase, dar această problemă 

rămâne extrem de provocatoare. Acest demers permite deschiderea de noi perspective 

în domeniul controlului redox şi al activării sistemelor moleculare. Într-adevăr, 

pornind de la ligand redox-activ bazat pe platforma ferrocen-ciclam [30, 31], s-a 

demonstrat că este posibil să se controleze electrochimic procesul de stereo-

izomerizare suferit de platforma ciclam, care poate fi văzută ca un sistem de electroni 

comutabil indus [33, 35]. Această muncă de cercetare ar putea găsi, de asemenea, alte 

dezvoltări în detecţia unei molecule neutre prin controlul electrochimic al mişcării 

moleculare în dispozitivul numit pensetă moleculară cu răspuns redox bazat pe 

porfirină [34]. 
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Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Inginer chimist şi apoi doctor inginer al 

Institutului Politehnic din Grenoble si al 

Universitaţii Joseph Fourier din Grenoble, cu 

teze de doctorat in domeniul electrochimiei 

compuşilor anorganici si a compuşilor de 

incluziune in ciclodextrine. Este profesor şi 

conducător de doctorat în cadrul 

Departamentului de chimie moleculară al 

Facultăţii de chimie. A fost ales Prorector 

(Vicepreşedinte) al Universităţii, cu sarcini 

de cercetare în: Chimie, Ştiinţele vieţii şi 

Sănătate. Este implicat in cercetare in 

subiecte legate de electrochimia sistemelor 

moleculare cu efect de tip bio (bio-inspired 

systems) şi dispozitive capabile de convertire 

moleculară (switchable molecular devices). 

Inginer chimist şi apoi doctor inginer al 

Facultăţii de Inginerie Chimică din 

Universitatea Politehnica din Bucuresti 

(UPB) cu o teză despre procesele 

electrochimice ale compuşilor carboxilici, a 

urmat perfecţionări în Franţa şi Danemarca. 

Este profesor la Departamentul de chimie 

anorganica, chimie fizica si electrochimie şi 

conducător de doctorat în domeniul Inginerie 

chimică la UPB, fiind specializată în 

electrochimia compuşilor organici, cu 

cercetari în: procese de electrod ale 

compusilor organici, electrozi modificati 

chimic, recunoaştere moleculară şi 

funcţionalizare de nanotuburi de carbon. 

 

 



Conferinţe 29 

 

ȘCOALA DE VARĂ  

Electrochemistry for Environmental and Biomedical Applications 

 

 În perioada 17 – 21 iunie 2013 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca prima şcoală de vară 

tematică cu titlul “Electrochemistry for Environmental and Biomedical Applications - 

SSE2013” sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca şi a 

Universităţii Claude Bernard Lyon, Franţa fiind prezidată de prof. Dr. Robert Săndulescu şi 

Prof. Dr. Nicole Jaffrezic. Şcoala de vară SSE2013 s-a desfăşurat în incinta Universităţii de 

Medicina şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, în amfiteatrul Aleman şi în sălile 

adiacente, locaţia fiind semnalizată cu afişe şi bannere. 

Tematica abordată în cadrul şcolii de vară SSE2013 a avut un profund caracter 

interdisciplinar, exploratoriu şi inovativ în domeniul electrochimiei şi aplicaţiilor acesteia în 

analiza farmaceutică, biomedicală şi de mediu, senzori electrochimici, biosenzori şi 

imunosenzori, pile enzimatice şi bacteriene, metode cuplate electrochimice - analiză de 

suprafaţă, materiale nanostructurate utilizate în elaborarea electrozilor etc. SSE 2013 s-a 

adresat doctoranzilor, studenţilor, tinerilor cercetători şi specialiştilor ce au dorit să îşi 

lărgească cunoştinţele şi abilităţile metodologice în domeniul abordat. 

Şcoala de vară SSE 2013, aflată la prima ediţie (după modelul celei organizate de prof. 

Nicole Jaffrezic în 2011, în Franţa, la La Rochelle http://www.cmc2.fr/), a reunit 18 din cele 

mai renumite personalităţi ale sferei europene de cercetare, cu preocupări, cercetări şi realizări 

în diferite ramuri ale electrochimiei. Astfel, prin combinaţia tematică, ce a îmbinat armonios 

elementele teoretice avansate, susţinute şi demonstrate de exemple practice, SSE 2013 

desfăşurată integral în limba engleză, a pus la dispoziţia participanţilor un pachet de 

informaţii de ultimă oră şi de cel mai înalt nivel ştiinţific. 

Cadrul deschis şi aplicaţiile interactive susţinute în cadrul a două tutoriale de firme 

producătoare de aparatură electrochimică, dublate de apartenenţa multiculturală a 

participanţilor înscrişi în proiect, a reprezentat o oportunitate deosebită pentru dezvoltarea 

unor noi relaţii de colaborare, încurajarea lucrului în echipă şi avantajul muncii într-o 

structură eterogenă în care competenţele în diferite ramuri ale electrochimiei se îmbină 

armonios. SSE 2013, şi-a propus şi a reuşit să ofere, pe lângă bogatul pachet de cunoştinţe şi 

informaţii de actualitate şi posibilităţi de colaborare viitoare între participanţii din diferite ţări 

ale Uniunii Europene şi alte arii geografice.  

http://www.cmc2.fr/
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A fost prevăzută de asemenea şi o secţiune de postere a tinerilor participanţi care au 

dorit să îşi prezinte cercetările.  

Comitetul ştiinţific (Prof. Dr. Robert Săndulescu – UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, 

România, Prof. Dr. Nicole Jaffrezic – Université Claude Bernard, Lyon, Franţa, Prof. Jean-

Michel Kauffmann, Université Libre de Bruxelles, Belgia, Serge Cosnier, Université Joseph 

Fourier, Grenoble, Franţa, Prof. Dr. Giovanna Marrazza, Universita degli Studi di Firenze, 

Italia, Prof. Dr. Robert Gyurcsany, Universitatea Budapesta, Ungaria, Dr. Vesna Vasic – 

Vinca Institute of Nuclear Sciences, Beograd, Serbia, Prof. Dr. Camelia Bala – Universitatea 

Bucureşti, România, Dr. Ioana Berindan-Neagoe – Institutul oncologic Cluj-Napoca, 

România) reprezentat de valoroşi oameni de ştiinţă români şi străini a selectat cu grijă 

posterele prezentate şi le-a premiat pe cele mai inovative. Au fost acordate 4 premii poster 

următorilor participanţi: 

1. Microfluidic push-pull device for surface modification: Numerical simulations 

and experimental verification, A. Bondarenko, D. Momotenko, F. Cortés Salazar, 

H.H. Girault, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Elveția; 

2. 3 D-hierarchically structured biocathodes for biofuel cell applications, Jeevanthi 

Vivekananthan, Sascha Pöller, Rosalba Rincón, Wolfgang Schuhmann, Analytische 

Chemie, Elektroanalytik & Sensorik; Center of Electrochemical Sciences, Ruhr-

Universität Bochum, Germania; 

3. Redox Active Dipyrromethene–Cu(II) Monolayer for Oriented Immobilization of 

His-tagged RAGE Domains – the Base of Electrochemical Biosensor for 

Determination of Aβ16-23’, Agata Jargiło, Iwona Grabowska, Hanna Radecka, 

Magdalena Sulima, Ilona Marszałek, Aleksandra, Wysłouch-Cieszyńska, Wim 

Dehaen, Jerzy Radecki, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish 

Academy of Sciences, Tuwima 10, 10-74, Olsztyn, Polonia; 

4. Label free MUC1 Aptasensor based on Electrodeposition of Gold Nanoparticles 

on Screen Printed Electrodes, Anca Florea, Zahra Taleat, Cecilia Cristea, Robert 

Săndulescu, Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Iuliu Haţieganu 

University of Medicine and Pharmacy, Cluj- Napoca, România 

 

În ceremonia de deschiere a SSE2013 trebuie remarcate pe lângă cuvintele de bun 

venit adresate de cei doi co-preşedinţi şi intervenţiile dnei prorector responsabil cu cercetarea, 

prof. Dr. Felicia Loghin, a dnei Decan a Facultăţii de Farmacie, Conf. Dr. Gianina Crişan şi a 

directorului şcolii doctorale profil farmacie, Prof. Dr. Radu Oprean. 
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În 20 iunie a mai fost organizată și o masă rotundă cu tema: “Tezele în cotutelă 

România-Franța: beneficii și provocări”, la care au participat 4 speakeri francezi (prof. 

Christian Amatore, dr. Serge Cosnier, prof. Nicole Jaffrezic, dr. Florence Geneste) și 

4 speakeri români din care 2 directori de teze în cotutelă cu Franța (prof. Robert Săndulescu și 

prof. Liana Mureșan), prof. Eleonora-Mihaela Ungureanu de la Politehnica din București cu 

numeroase colaborări cu grupuri de cercetare din Franța și conf. Cecilia Cristea, beneficiară a 

unei teze în cotutelă (Rennes și Cluj-Napoca). Doctoranzii participanţi (peste 10) au avut 

intervenţii și luări de poziţie foarte interesante vis-a-vis de finanţarea acestor teze și de 

cerinţele diferite de la o universitate la alta. 

Pagina web a conferinţei  http://medevents.ro/sse2013/a permis înregistrarea on-line a  

participanţilor precum şi diseminarea programului şi prezentarea lectorilor invitaţi.  

Înaltul nivel ştiinţific al acestei şcoli de vară tematice a fost asigurat de prezenţa 

distinşilor specialişti de înaltă recunoaştere ştiinţifică din întreaga lume: Richard COMPTON 

- University of Oxford, UK Wolfgang SCHUHMANN - Ruhr-Universität Bochum, Germany, 

Serge COSNIER - University Joseph Fourier, Grenoble, France, Christian AMATORE, Ecole 

Normale Superieure de Paris 6, France, Florence GENESTE şi Frederic BARIERRE - 

University of Rennes 1, France, Ana Maria Oliveira BRETT şi Cristopher BRETT, University 

of Coimbra, Coimbra Portugal, Giovanna MARRAZZA, Universita degli Studi di Firenze, 

Firence, Italy, Robert GYURCSANY şi Gyozo LANG Universitatea Budapesta, Ungaria, 

Camelia BALA – Universitatea Bucureşti, România, Liana MUREŞAN, Universitatea Babeş-

Bolyai, Cluj-Napoca, România, Marek TROJANOWICZ, University of Warsow, Warsow, 

Poland, Karolien DE WAEL, University of Antwerp, Belgium. 

 Trebuie remarcat numărul mare al participanţilor (84) din diverse ţări ale Europei: 

Anglia, Germania, Franţa, Polonia, Serbia, Ungaria, România. Organizarea SSE2013 a fost 

posibilă şi datorită sprijinului primit din partea UEFISCDI, ISE, Institut Français Roumanie, 

CNRS France, Primăria şi Consiliul Municipiului Cluj-Napoca şi a sponsorilor Metrohm, 

eDAQ, Orygalis, Nitech. 

http://medevents.ro/sse2013/
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În cadrul pauzelor de cafea, a prânzului și a cinelor s-au prelungit discuţiile științifice, 

identificându-se noi posibilități de colaborare (proiecte de colaborare bilaterală, proiecte 

COST și Erasmus, proiecte FP7 și ERANET).  

Programul social nu a fost nici el neglijat: miercuri după masă participanţii au vizitat 

Salina de la Turda, iar seara s-a încheiat cu o cină festivă în afara Clujului. 

Şcoala de studii aprofundate SSE 2013 a fost una de înalt prestigiu: prin numărul şi 

calitatea lectorilor, numărul şi tipul participanţilor, impactul, interesul şi perspective de viitor. 

Tematica şcolii corespunde strategiei de cercetare ştiinţificǎ a Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca (UMF), orientatǎ către identificarea de aplicaţii de 

vârf în multiple domenii de cercetare şi a dezvoltării de relaţii şi parteneriate strategice cu 

centre şi colective de cercetare afirmate din Europa. Prezenţa profesorilor europeni din 

domeniu a oferit o garanţie a interesului spre domeniul abordat şi a reuşitei de ansamblu 

a manifestării.  

 

Prof. Dr. Robert Săndulescu – co-preşedinte SSE 2013, UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca 

Prof. Dr. Nicole Jaffrezic – co-preşedinte SSE 2013, Univ. Claude Bernard, Lyon, Franţa 

Conf. Dr. Cecilia Cristea – membru în comitetul de organizare SSE 2013, UMF Iuliu Haţieganu 

   Cluj-Napoca 
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Participare românească la European Young Chemists’ Network,  

Sankt Petersburg 

 

În perioada 16-19 Iunie 2013 România a fost reprezentată la cea de-a 8-a adunare 

generală a tinerilor chimişti, delegaţi ai societăţilor europene. Evenimentul intitulat 

„Delegates Assembly”, desfăşurat sub egida diviziei de tineret a „European Association for 

Chemical and Molecular Sciences” (EuCheMS) a avut loc în Sankt Petersburg, Rusia, reunind 

20 de membri „European Young Chemists’ Network” (EYCN), cu vârste de până la 35 de ani, 

din 15 ţări.  

Discuţiile desfăşurate pe o durată de 3 zile au demarat cu prezentarea rapoartelor de 

activitate ale societăţilor membre. Aici România s-a remarcat printr-o serie de proiecte ce 

vizează prezentarea universului chimiei într-un mod atractiv pentru tinerii de diverse vârste. 

Dintre acestea, deja sunt tradiţie în cadrul Secţiei Tinerilor Chimişti (STC) a Societăţii de 

Chimie din România (SChR) manifestări precum: „Cum se face?”, „Studenţi pentru elevi”, 

„Science Fair”. Strânsa colaborare cu industria (BASF România) a fost o surpriză pentru 

comunitatea europeană, datorită interesului comun manifestat pentru popularizarea chimiei 

atât în rândul elevilor („Chain Reaction”), cât şi al preşcolarilor, direct în mediul lor. 

Pe lista temelor abordate s-au înscris modalităţi de atragere de fonduri în vederea 

eficientizării şi promovării activităţilor europene, crearea de noi contacte şi colaborări la nivel 

internaţional („American Chemical Society – Young Chemists Comitee”), o serie de discuţii 

privind revizuirea organizaţiei, alegerea noii echipe executive EYCN precum şi stabilirea 

locaţiei următoarei adunări generale. 

De la înfiinţarea secţiei europene de tineret, România a reuşit să menţină un 

reprezentant în comitetul executiv al organizaţiei. În urma alegerilor din acest an, Ing. 

Vladimir Lucian ENE a fost desemnat coordonatorul echipei ştiinţifice, ce are în componenţă 

şapte tineri cercetători din Suedia, Rusia, Portugalia, Franţa şi Serbia. Totodată, fostul 

preşedinte EYCN, dr. ing. Maria - Cristina Todaşcă, care a fost alături de participanţi printr-

un sistem de teleconferinţă, va sprijini noua echipă în viitoarele activităţi în noua sa calitate de 

membru consultant EYCN.  

Propunerea Societăţii de Chimie din România, prin care Bucureştiul va găzdui a 9-a 

adunare generală EYCN, a fost analizată şi acceptată în unanimitate de către participanţi. 

Evenimentul va avea loc în luna Aprilie a anului 2014, va fi organizat de către membrii STC – 

Bucureşti în colaborare cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi va beneficia de sprijinul 

BASF România. 
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Sankt Petersburg State University, Delegates’ Assembly – poză de grup 

 

Este îmbucurător faptul că necesitatea înţelegerii chimiei şi dezvoltării acesteia către o 

ştiinţă accesibilă pentru toată lumea, nevoia de specialişti în domeniu, au devenit subiecte de 

interes major, iar schimbările necesare în aceste demersuri sunt susţinute de mediile 

universitare, industrie şi mai ales de tineri. 

 

Ing. Vladimir Lucian ENE 

Preşedinte al Societăţii de Chimie din România - Secţiunea Tineret 

Masterand - Micro şi Nanomateriale 

Departamentul de Știinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Strada Gheorghe Polizu 1-7, Sector 1, Bucureşti, România 

Email: vladimir.l.ene@gmail.com 
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