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In Memoriam  

Prof.dr.doc. EUGEN SEGAL 
Membru al ACADEMIEI ROMÂNE 

 
 

Ziua de 09 Octombie 2013 a devenit un reper trist pentru comunitatea 

academică şi şcoala de chimie românească. În aceea dimineaţă, în Bucureşti, la numai 

câteva luni de la împlinirea vârste de 80 de ani, ne părăsea ilustrul Profesor Eugen 

Segal, Membru al Academiei Române. 

Născut în Iaşi, la 23 mai 1933, Profesorul Segal parcurge studiile generale şi 

liceale, alături de cele muzicale, în oraşul natal. Este un elev care se remarcă 

timpuriu, atât prin talent ştiinţific şi muzical, cât şi printr-o deosebită sete de 

cunoaştere. Se perfecţionează în limbile engleză, franceză şi rusă. După absolvirea 

liceului ar fi dorit să urmeze cursurile Conservatorului din Moscova, dar din motive 

de dosar este respins. Astfel că, în 1951 dă admitere la Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Chimie, unde este admis printre primii la secţia Chimie Fizică. Cu 

entuziasm şi pasiune se dedică studiului fiind remarcat încă din primii ani ai 

studenţiei de către renumiţii Profesori Gheorghe Spacu şi Ilie Murgulescu. Imediat 

după absolvirea facultăţii, în 1955, devine angajat al Universităţii din Bucureşti iar 

Profesorul Ilie Murgulescu, creatorul Şcolii de Chimie Fizică din România, îl alege 

drept colaborator. Sub îndrumarea reputatului magistru se înscrie la doctorat, iar în 

1963 susţine teza cu titlul "Contribuţii la studiul cinetic al unor descompuneri 

endoterme în sisteme solid-gaz". În anii următori, chimistul Eugen Segal şi-a 

perfecţionat pregătirea profesională la Institutul de Chimie-fizică al Academiei de 

Ştiinţe din Moscova şi la Institutul de cataliză al Secţiei Siberiene a Academiei de 

Ştiinţe a URSS din Novosibirsk. 

Încă de la începutul carierei universitare se afirmă prin publicarea a numeroase 

articole şi studii în domeniile sale de interes: cinetică chimică heterogenă izotermă şi 

neizotermă; chemosorbţie şi cinetica reacţiilor catalitice; cinetica formală. 
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Foarte riguros în activitatea ştiinţifică şi didactică, exigent cu sine, dar prietenos 

şi cald cu cei din jur, tânărul Eugen Segal se remarcă timpuriu, fiind unanim apreciat 

atât de către studenţii săi, cât şi de colectivul academic. În anul 1960 primeşte premiul 

I iar în 1964 premiul II al Ministerului Învăţământului pentru activitatea ştiinţifică. 

După obţinerea titlului ştiinţific de doctor, în perioada 1964-1968, în  

paralel cu activitatea de la catedră, i se încredinţează de către mentorul său,  

Academicianul Ilie Murgulescu, conducerea unui important colectiv, ca Şef al Sectorului 

de Chemosorbţie din Centrul de Chimie Fizică al Academiei Române. În anul 1969, 

la doar 36 de ani, Doctorul Eugen Segal obţine titlul de Profesor universitar, iar un an 

mai târziu pe cel de Doctor Docent în chimie şi conducător de doctorat. 

Numeroasele publicaţii în reviste de specialitate din străinătate, precum şi 

frecventele participări la manifestări de profil îl fac cunoscut pe Profesorul Segal în 

comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, ceea ce îi aduce în 1973 o ofertă de 

Bursă Fulbright la Universitatea Standford din California, SUA. Reîntors în ţară în 

1974, Profesorul Segal îşi continuă activitatea ştiinţifică şi publicistică cu şi mai mult 

elan, scrie cărţi şi manuale, îndrumă doctoranzi şi ingineri diplomaţi. Era prezent 

aproape continuu în laboratorul de cercetare, inducând o atmosferă specială de lucru, 

în care studenţii, doctoranzii şi colaboratorii săi formau o adevărată echipă închegată 

prin pasiunea Profesorului Segal. Mereu cu o glumă pe buze şi cu o idee nouă în 

minte, Profesorul Segal punea energiile în mişcare, aparent fără nici un efort, 

găsindu-şi timp să discute cu fiecare şi să îndrume tinerii adunaţi în jurul său. Cu 

mare profesionalism dublat de o modestie exemplară a condus paşii multor generaţii 

de studenţi şi doctoranzi pe tărâmul cercetării şi cunoaşterii. Ca un exemplu tipic 

pentru modestia Profesorului Segal, ordinea autorilor pe un articol era întotdeauna cu 

profesorul pe locul II şi studentul sau doctorandul pe locul I. 

În perioada 1976-1986, Academicianul Ilie Murgulescu a scris împreună cu cei 

mai importanţi discipoli, cartea vieţii sale, intitulată modest „Introducere în Chimie 

Fizică” în 7 volume, cuprinzând aprox. 5000 de pagini. Dintre acestea, volumele:  

II.1. „Teoria molecular cinetică a materiei” de 1033 de pagini şi apărută în 1979 şi 

II.2. „Cinetică chimică şi cataliză” de 1023 de pagini, apărută în 1981, au drept 

coautor pe Profesorul Eugen Segal, care a scris timp de câţiva ani la acest material, 

răspunzând cu multă dăruire şi căldură exigenţei deosebite a mentorului său. 

Printr-o muncă tenace, zi de zi, şi întreţinând mereu o atmosferă tânără, 

entuziastă şi critică, Profesorul Eugen  Segal a construit ceea ce a devenit cunoscut în 

toată lumea drept „Şcoala de Analiză Termică Românească”. Produsele acestei şcoli, 

răspândite în întreaga lume, sunt astăzi nume întâlnite în toate jurnalele de 

specialitate, în colectivele editoriale ale revistelor internaţionale de analiză termică şi 

în conducerea celor mai prestigioase societăţi ştiinţifice de profil (ICTAC şi ESTAC). 

Chintesenţa muncii de cercetare ştiinţifică a Profesorului Eugen Segal s-a 

concretizat în: 534 articole publicate din care 215 în reviste din ţară şi 319 în reviste 

din străinătate; 10 cărţi şi manuale în calitate de autor şi coautor; 12 brevete de 

invenţie; 50 contracte de cercetare; 6 granturi; 2407 citări; Factor de Impact 

Individual Cumulativ total (ISI) 100,080; factorul HIRSH 19; 22 teze de doctorat 

coordonate. 

Pentru meritele sale ştiinţifice, în anul 1991 Profesorul Eugen Segal este ales 

Membru Corespondent al Academiei Române, iar în anul 2009 devine Membru titular 

al prestigioasei instituţii naţionale. În anul 2010, şi-a susţinut discursul de recepţie 

dedicat Academicianului Ilie Murgulescu, "Dascăl de excepţie şi creator de ştiinţă". 
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Meritele ştiinţifice excepţionale ale Academicianului Eugen Segal de-a lungul 

anilor  au fost atestate printr-o serie de distincţii, premii şi diplome: Ordinul Naţional 

Steaua României în grad de Cavaler, oferit de Preşedintele ţării în aprilie 2003; 

Premiul Gh. Spacu al Academiei Române, 1976; Doctor Honoris Causa al 

Universităţii de Vest Timişoara, 1999; Diploma de Excelenţă a Universităţii 

Bucureşti, 2003; Premiul OPERA OMNIA al CNCSIS pentru întreaga activitate 

ştiinţifică, iunie 2003; 5 diplome pentru rezultate deosebite în activitatea ştiinţifică, 

acordate de Universitatea Bucureşti în oct. 2006 şi în oct. 2008; Diploma de Onoare 

şi Medalia Gh. Spacu ale Societăţii de Chimie din România, sept. 2007; Diploma 

ICTAC pentru serviciu credincios în aug. 2010. Doctor Honoris Causa al 

Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, în mai 2011. 

Recunoscut la nivel internaţional ca reputat specialist în domeniul Analizei 

Termice şi Calorimetriei, Profesorul Eugen Segal a fost invitatul unor universităţi de 

prestigiu cum ar fi: Facultatea „Notre Dame de la Paix”, Namur, Belgia; Universitatea 

Paris-Sud; Centrul de Termodinamică şi Microcalorimetrie al CNRS, Marsilia, 

Franţa; Universitatea Ben-Gurion, Ber-Sheva, Israel; Universitatea din Tokio, 

Japonia; Institutul de Ştiinţa Materialelor de la Universitatea din Sevilla; 

Universitatea Nanjing Young, China; Universitatea din Yangzhon, China. 

Academicianul Eugen Segal a desfăşurat o activitate susţinută şi în cadrul 

Academiei Române, începând din anul 1991, când a înfiinţat şi condus până în feb. 

2011, în calitate de Preşedinte, Comisia de Analiză Termică şi Calorimetrie a 

Academiei Române. În cadrul acestei Comisii s-au organizat anual sesiuni de 

comunicări ştiinţifice de specialitate. În urma demersurilor sale, Comisia a fost 

afiliată la Organizaţia Europeană (ESTAC) şi Internaţională (ICTAC) de profil. 

În perioada 1997-2000 Profesorul Eugen Segal a fost editor regional la revista 

Journal of Thermal Analysis iar din 2001 membru onorific în consiliul de redacţie al 

acestei reviste. În paginile acestei reviste se regăsesc atât articole cât şi capitole 

omagiale dedicate Profesorului Eugen Segal.  

O mulţime de alte reviste internaţionale cu profil de chimie l-au invitat pe 

Prof. Eugen Segal să facă parte din colectivul editorial sau din colectivul de referenţi, 

printre care: Journal of Physical Chemistry, International Journal of Chemical 

Kinetics, Journal of Computational Chemistry, Chemical Papers, Journal of Natural 

Science, Revue Roumaine de Chimie, Progress in Catalysis etc. 

Activitatea şi personalitatea eminentului dascăl şi om de ştiinţă este de 

asemenea semnalată în numeroase volume Who’s Who în România, Europa şi SUA şi 

altele. 

Prin stingerea din viaţă a academicianului Eugen Segal, comunitatea 

universitară şi academică a pierdut pe unul dintre cei mai distinşi membrii ai săi, a 

cărui activitate ştiinţifică se înscrie în PANTEONUL marilor chimişti români.  

OMUL Eugen Segal prin viaţa şi opera sa a îmbogăţit pleiada Dascălilor de 

excepţie şi creatorilor de ştiinţă... 
 

          

Conf.dr.ing. Dorina Rodica Chambree 

Preşedinte Societatea de Chimie din România, filiala Arad 

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad  

Facultatea de Inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului 

Departamentul de ştiinţe chimice şi biologice 



Instituții de învățământ superior cu profil de chimie din România 7 

 Instituții de învățământ superior cu profil de chimie din România 

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, 

TURISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  

 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ 

DIN ARAD 
 

 

Devenire istorică 
 Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad 

vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii 

arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), 

Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea 

de învăţământ superior, iar proiectele academice ale unor cărturari precum episcopul 

Ghenadie Raţ (în anul 1850), Ioan Popovici-Desseanu (în anul 1871), Vasile Goldiş 

(în anul 1906), Onisifor Ghibu (în anul 1915), Ion Montani (în anul 1924), Memoriile 

din 18 septembrie 1940, din 11, 20 şi 30 ianuarie 1945, din 19 august 1947 ale unor 

mari personalităţi arădene înfăţişează credinţa nestrămutată a intelectualităţii şi nu 

numai a acesteia, că Aradul este îndreptăţit, prin strălucita sa istorie, să devină centru 

universitar. Şi când, în sfârşit, a avut un Institut de agricultură, cu două facultăţi 

(Facultatea de Zootehnie şi Facultatea de Medicină Veterinară), el a fiinţat doar nouă 

ani, întrerupându-i-se cu brutalitate dreptul la existenţă. În 1972, s-a înfiinţat Institutul 

de subingineri, instituţie de tip universitar pe care s-a dezvoltat ulterior actuala 

Universitate „Aurel Vlaicu”. 

 Actul de înfiinţare al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, sub denumirea 

iniţială de “Institutul de Învăţământ Superior” s-a bazat pe Hotărârea Guvernului nr. 

567/18.05.1990,  Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990, care stabilea că, în 

anul universitar 1990/1991, institutul să conţină o facultate, Facultatea de Inginerie, 

cu următoarele profiluri şi specializări:  

  - profilul mecanic cu specializările: 

    - Tehnologia construcţiei de maşini 

    - Utilajul şi tehnologia sudării 

    - Material rulant de cale ferată 
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  - profilul textil - pielărie cu specializările: 

    - Filatura - ţesătorie 

    - Tricotaje şi confecţii textile 

  - profilul chimic cu specializarea: 

    - Finisare  chimică  textilă 

  - profilul tehnologia produselor alimentare cu specializarea: 

    - Tehnologia produselor alimentare 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV) cuprinde în momentul de faţă 

9 Facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi 

Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Umaniste 

şi Sociale, Facultatea de Ştiinţe Exacte, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie 

şi Asistenţă Socială, Facultatea de Teologie, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi 

Facultatea de Design.  

 Structura pe specializări a UAV s-a adaptat permanent la un mod îmbunătăţit 

de interacţionare cu mediul socio-economic, cultural şi cu piaţa forţei de muncă.  

 

Misiunea 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, fiind o instituţie publică de învăţământ 

superior acreditată îşi asumă o misiune de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, care 

presupune formarea de cadre cu pregătire superioară şi perfecţionarea personalului 

academic prin promovarea la nivel de excelenţă a unor competenţe culturale, 

educaţionale şi de specialitate şi, în egală măsură, prin desfăşurarea în strânsă 

corelaţie cu aceasta a unei munci de creaţie ştiinţifică şi tehnică. Astfel toate acţiunile 

UAV atât în interiorul ei şi în relaţiile universitare, cât şi în mediul socio-economic se 

bazează pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate.  

În egală măsură UAV îşi susţine şi promovează strategiile în cadrul comunităţii 

locale, regionale, naţionale şi internaţionale. În acest cadru UAV îşi asumă în acelaşi 

timp şi o funcţie culturală importantă şi un rol civic în cadrul comunităţii din care 

face parte, oferind experienţe culturale şi civice. 

Misiunea UAV poate fi esenţializată în câteva cuvinte: universitate pentru 

studenţi, universitate pentru ştiinţă, universitate pentru societate.  

Prin misiunea asumată se creează premizele ca UAV să-şi realizeze, în contextul 

actual, misiunea istorică – aceea de a-l „lumina”pe om, misiunea universală – aceea 

de a îmbogăţi patrimoniul ştiinţific şi tehnic, dar şi misiunea naţională – de integrare 

europeană prin cultură. 

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului (FIATPM) s-a 

înfiinţat în anul 2002 prin Hotărârea Guvernului nr. 410/25.04.2002 publicată în 

M.O.313/13.05.2002 prin desprinderea specializărilor - Tehnologia şi Controlul 

Calităţii Produselor Alimentare; - Tehnologie şi Control în Alimentaţie Publică şi 

Turism şi – Tehnologii şi Biotehnologii de Protecţia Mediului, care funcţionau la acea 

dată în cadrul Facultăţii de Inginerie - Catedra SCTA, şi constituirea lor într-o 

facultate distinctă. 
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 Conform H.G.944/24.08.2002 publicată în M.O.675/11.09.2002 noile 
specializări, autorizate să funcţioneze în FIATPM începând cu anul 2002, sunt:  
  1-Ingineria Produselor Alimentare, 
  2-Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, 
  3-Biotehnologii Industriale, 
  4-Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice. 

În prezent, Facultatea de Inginerie Alimentară Turism şi Protecţia Mediului 
îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, modernă, respectiv complexul M, str. E. 
Drăgoi nr.2 cu următoarele programe de studiu de licenţă: 

 1- Ingineria produselor alimentare,  
 2-Controlul şi expertiza produselor alimentare,  
 3-Biotehnologii pentru Industria Alimentară,  
 4-Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice,  
 5-Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism,  
 6-Tehnologie chimică textilă. 

7-Protecţia consumatorului şi a mediului - autorizată 
Domeniile Ingineria Produselor Alimentare, Ingineria Mediului şi Ingineria 

chimică permit continuarea studiilor şi prin programe de studiu de master: 
1. Managementul Calităţii Produselor Alimentare 
2. Evaluarea şi Controlul Calităţii Mediului  

 

 Întreaga activitate a facultăţii se aliniază Strategiei de dezvoltare a 

universităţii şi Regulamentelor interne ale UAV, scopul fundamental fiind un 

învăţământ de calitate centrat pe student şi organizat în ciclul complet de programe, 

adică licenţă şi master. 
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 Facultatea şi-a propus câteva direcţii de acţiune, care sunt în concordanţă atât 

cu legislaţia în vigoare, cât şi cu cerinţele/standardele de referinţă cuprinse în 

metodologia de evaluare Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior (ARACIS) 

 În cadrul Planului Strategic, adoptat şi adus la cunoştinţa tuturor cadrelor 

didactice, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului şi-a 

propus câteva obiective de acţiune pe termen mediu şi lung, care sunt în concordanţă 

cu obiectivele strategice stabilite la nivel de universitate.  

  Obiectivele strategice ale Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi 

Protecţia Mediului sunt: 

 Dezvoltarea specializărilor care sunt cele mai cerute de către piaţa 

forţei de muncă. 

 Îmbunătăţirea sistemului de predare (inclusiv asigurarea materialului 

didactic) şi a sistemului de evaluare a cunoştinţelor, cu referire directă 

la elaborarea unui număr cât mai mare de cursuri şi îndrumătoare de 

laborator. 

 Cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, a studenţilor şi a 

masteranzilor este un obiectiv prioritar al Facultăţii de Inginerie 

Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, cu accent deosebit asupra 

implicării acestora în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale în 

domeniile prioritare. 

 Susţinerea şi dezvoltarea în continuare a colaborării cu mediul 

economic privat, cu alte universităţi din ţară şi străinătate, dar şi cu 

unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 Participarea cadrelor didactice, a masteranzilor şi a studenţilor la 

asigurarea cursurilor de consultanţă, expertiză, evaluare şi 

management. 

 Continuarea şi dezvoltarea colaborărilor pe plan internaţional, atât prin 

schimbul de studenţi şi masteranzi cât şi prin temele şi contractele de 

cercetare ale personalului academic specializat. 

 Identificarea şi orientarea spre noi specializări care să corespundă 

cerinţelor în dinamică a pieţei forţei de muncă, în corelare cu dotarea 

materială şi cu pregătirea personalului academic. 

 Formarea de colective interdisciplinare (mai ales în abordarea temelor 

de graniţă), colective în care să fie antrenaţi în măsură cât mai largă şi 

studenţi. 

 Valorificarea pentru învăţământ a rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin 

organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul facultăţii şi publicarea 

comunicărilor prezentate urmărind creşterea numărului de lucrări 

ştiinţifice susţinute şi publicate în străinătate. 

 Cadrele didactice care nu se regăsesc în lista de personal a proiectelor 

finanţate vor lucra pe teme de cercetare specifice, aprobate în catedră şi 

de către consiliul profesoral. 

 Constituirea colectivului de cadre didactice specializate în elaborarea 

documentaţiei proiectelor de cercetare. Acest colectiv va putea acorda 

asistenţă oricărui cadru didactic al facultăţii interesat de iniţierea unor 

propuneri de proiecte. 
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 Încurajarea şi sprijinirea cadrelor didactice tinere să poată efectua 

stagii de studii în universităţile de prestigiu din străinătate. 

 Utilizarea metodelor modeme de predare în vederea creşterii calităţii şi 

eficienţei procesului de învăţământ şi a stimulării participării active a 

studenţilor în dezbaterea problemelor predate. 

 Dezvoltarea spiritului de competitivitate în pregătirea profesională şi 

ştiinţifică a studenţilor prin acordarea de burse de merit şi de studiu. 

 
 

Cercetarea ştiinţifică din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi 

Protecţia Mediului se desfăşoară pe baza unei Strategii de cercetare a FIATPM pe 

2012 – 2016  şi a Strategiei de cercetare a Universităţii.  

 

O preocupare permanentă a cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de 

Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului o constituie cercetarea ştiinţifică, 

aceasta reprezentând o componentă importantă a procesului educaţional. 

În cadrul facultăţii fiinţează, încă din anul 2003, Centrul de Cercetări Chimice 

şi Tehnologice din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

 

Virgil Ciutină, Monica Lungu, Florentina-Daniela Munteanu 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

 Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului,  

Str. Elena Drăgoi, Nr. 2, 310330, Arad 
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CENTENARUL SINTEZEI INDUSTRIALE  

A AMONIACULUI 
 

Ilie Siminiceanu 
Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), Universitatea Tehnica “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi (UTI), Departamentul de Inginerie Chimică, Bd. Mangeron 73, 

isiminic@yahoo.com 

 
 La 9 septembrie 1913 era pornită prima fabrică de amoniac prin procedeul 

Haber - Bosch de sinteză din elemente (1/2N2+ 3/2 H2 = NH3) la Oppau (Germania). 

Era rodul muncii creatoare a celor două mari echipe: echipa lui Fritz Haber la 

Universitatea din Karlsruhe în 1903 - 1909 şi echipa lui Carl Bosch în 1909 - 1913 de 

la compania Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) din Friedrichshafen 

(Germania). De fapt, au fost 13 mari savanţi, dintre care 6 au primit Premiul Nobel 

pentru Chimie. Decisiv a fost articolul lui Walter Nernst, apărut într-un 

moment(1907) în care Haber abandonase lucrul la sinteză. În cei 100 ani tehnologia 

amoniacului a cunoscut numeroase îmbunătăţiri, la care au contribuit echipe din multe 

ţări ale lumii. Un progres substanţial s-a realizat prin trecerea de la cărbune la gaz 

metan ca materie primă - sursa de hidrogen. Prima fabrică de amoniac din gaz metan 

din Europa, a fost proiectată şi construită de societatea SONAMETAN în 1938, la 

Târnăveni (Diciosanmartin), România. În anul 1988, conform revistei Actualité 

Chimique din anul 1990, România avea o capacitate de producţie de 4,5 milioane tone 

N/an, a VI-a din lume la acest indicator. 

 1. Context  

1.1. Spectrul foamei: de la Malthus la Crookes 

 Savantul britanic Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) a publicat în 1789 

cartea “An Essay on the Principle of Population”, una dintre cele mai influente din 

istorie, cu 7 ediţii, ultima în 1830, în care formula „legea de fier a populaţiei”. În 

esenţă, populaţia creşte mai rapid decât mijloacele de subzistenţă (hrana). Soluţia o 

vedea în limitarea naşterilor şi nu în accelerarea dezvoltării mijloacelor. 

 Chimistul şi fizicianul britanic Sir William Crookes (1832 - 1919), primul 

dintre cei 16 copii ai croitorului Joseph Crookes (care n-a respectat legea lui Malthus), 

a publicat în 1898 un raport ca preşedinte al Asociaţiei Britanice pentru Progresul 

Ştiinţei. În urma unei analize critice a datelor privind scăderea suprafeţei arabile 

disponibile pentru cultivarea grâului şi a creşterii populaţiei consumatoare de grâu a 

ajuns la concluzia alarmantă: “Anglia şi toate ţările civilizate sunt în pericolul mortal 

de a nu avea hrană suficientă”. Totuşi, după acest avertisment el sugera calea de 

rezolvare a problemei, folosind următoarele cuvinte profetice: «It is the chemist who 

must come to the rescue of the threatened communities». Deoarece rezervele naturale 

de azotaţi erau pe sfârşite, iar azotul din aer este inepuizabil, soluţia ar consta în 

“fixarea” azotului atmosferic în forme asimilabile de către plante (amoniu, nitraţi). De 

aceea, prezicea cu încredere: “the fixation of atmospheric nitrogen is one of the great 

discoveries awaiting the ingenuity of chemists”. 

mailto:isiminic@yahoo.com
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       Mesajul lui Crookes a avut un mare răsunet. Era un savant de renume. 

Descoperise un nou element, thallium, prin analiza spectrală. Inventase «tubul 

Crookes», descoperise plasma, pe care a numit-o a 4-a stare a materiei. Înnobilat în 

1897, era ales în fruntea celei mai prestigioase asociaţii ştiinţifice. Credibilitatea sa 

era datorată şi faptului că el însuşi a reuşit oxidarea azotului cu oxigenul din aer la 

temperaturi ridicate în arc electric (N2 + O2= 2 NO), proces similar cu fulgerele. În 

1892, William Crookes ţinea conferinţa «Flacăra azotului care arde», cu demonstraţie  

experimentală, în care aerul ardea cu flacară între doi electrozi şi se forma acid azotic. 

Procedeul Birkeland - Eyde, aplicat în Norvegia în 1905, s-a inspirat din experimentul 

lui Crookes. 

1.2. Dezvoltarea ştiinţelor. Agrochimia şi biochimia 

     Soluţia propusă de Crookes reflecta progresele ştiinţelor naturii şi creşterea 

încrederii în puterea metodei ştiinţifice. Ideea fixării industriale a azotului sub formă 

de fertilizanţi sintetici venea, în primul rând, de la succesele aplicării metodelor 

chimiei în agricultură şi elucidarea mecanismului nutriţiei plantelor. Fondatorul 

Agrochimiei este considerat chimistul german Justus Baron von Liebig (1803 - 1873) 

care în 1840 a publicat prima ediţie a cărţii Chemistry and its Application to 

Agriculture and Phisiology. Cartea sa a fost un adevărat “best seller”. A cunoscut 

17 ediţii şi a apărut în 8 limbi. Cartea a evoluat în timp atât în conţinut, cât şi ca 

volum (191 pagini în 1840, 1150 pagini în 1852). Liebig a inventat metodele clasice 

de analiză în chimia organică, aplicate şi astăzi. El le-a folosit la analiza plantelor şi 

solului şi astfel a decoperit “elementele chimice nutritive” (ECN). El a admis că sunt 

patru: P, K, Ca, Na. Astăzi sunt unanim acceptate 16 ECN: 3 macroelemente primare 

(N, P, K), 3 macroelemente secundare (S, Ca, Mg), 2 macroelemente utile (Na, Si) şi 

8 microelemente esenţiale (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl, Ni). Teoria lui Liebig evolua 

odată cu noile date. La obţinerea acestor date el antrena numeroşi studenţi, veniţi din 

întreaga lume la Universitatea din Giessen. În prima ediţie, din 1840, el considera că 

azotul primit de plante cu apa de ploaie «nu este suficient pentru o bună recoltă» şi, 

deci, trebuie încorporat în sol sub forma de fertilizanţi cu azot. Azotul era deci un 

ECN primar. În ediţia din 1843 afirma exact invers : «azotul primit din atmosferă este 

suficient pentru scopurile agricole». Azotul nu mai era un ECN. Această schimbare de 

opinie se datora estimărilor sale exagerate privind cantitatea de amoniac din apa de 

ploaie care avea 35 mg NH3/L (adică 135 kg N/ha/an). Măsurătorile recente arată o 

medie maximă de 0,3 mg/L pe continentul american (Schlessinger, 1992) şi un timp 

de staţionare în aer de 10 zile, un debit anual total de 75 Mt N (faţă de cel fixat cu 

amoniacul, de 170 Mt/an). Nu exista nici un motiv ca în 1840, în Germania, să fi fost 

de 100 ori mai mare. Totuşi, această eroare a lui Liebig a stimulat alte cercetări. 

Astfel, francezul Jean- Baptiste Boussingolt (1802 - 1887) s-a stabilit în 1841 la ferma 

socrului său din Alsacia şi a experimentat rolul fertilizanţilor. A ajuns la concluzia că 

valoarea unui fertilizant este proporţională cu conţinutul său în azot. Era în dezacord 

cu Justus von Liebig care considera că plantele îşi iau azotul necesar din precipitaţiile 

atmosferice. 
 În 1843, John Bennet Lawes (1814 - 1900) a început la Staţiunea 
Experimentală de la Rothamsted, privată, experienţe sistematice privind efectele unor 
elemente fertilizante (N, P, K, Na, Mg). Pentru analize l-a invitat pe tânărul chimist 
Joseph Henry Gilbert (1817 - 1901) care făcuse un PhD cu Liebig la Gissen. Decizia 
lui Lawes a fost determinată de dezacordul între Liebig şi Boussingolt privind rolul 
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azotului (este fertilizant, sau nu ?). După 10 ani de experienţe a observat că producţia de 
cereale creşte nesemnificativ dacă se adaugă numai mineralele recomandate de Liebig. 
Dacă se adauga şi N, sub formă de sulfat de amoniu, producţia se dubla. Al doilea 
element, ca efect, era P. Lawes arăta în 1853 că asupra  rolului  indispensabil al N «este 
imposibil să fie două păreri». Un mod elegant de a-l contrazice pe «uriaşul» Liebig. 
 În acelaşi an cu concluzia lui Lawes, Boussingolt şi George Ville (1824 - 1899) 
publicau rezultatele unor măsurători precise şi îndelungate privind masa de amoniac 
primită de plante cu apa de ploaie, mult mai mică decât cea prezisă de Liebig. Tot în 
acelaşi an, Lawe şi colab. arătau că N din apa de ploaie era mai puţin decât cel extras 
de plante din sol. 
 În 1888 agrochimistul german Hermann Hellriegel (1831 - 1895) a descoperit 
mecanismul prin care plantele leguminoase asimilează azotul liber (N2) din atmosferă. 
A publicat rezultatele expermentale proprii în cartea “Investigation into the Nitrogen 
similation of the Gramineae and Leguminosae”, Berlin, 1888. Fixarea biologică a 
azotului (FBN) este transformarea N2 în NH3 sub acţiunea unei enzime numită 
nitrogenaza: N2+ 8 H

+
 + 8 e

-
 = 2 NH3 + H2. Organismele care sintetizează nitrogenaze 

sunt de două feluri: diazotrofe libere (cianobacterii) şi diazotrofe simbiotice 
(Rhizobia, Frankia). Rezultatele sale au fost confirmate şi dezvoltate de olandezul 
Martinus Beijerinck (1851 - 1931), inginer chimist şi biolog, care a descoperit la Delft 
simbioza pe nodulii din rădăcinile leguminoaselor. Prin acest mecanism, plantele 
furajere perene pot fixa 250 - 500 kg N/ ha/ an. Dar acesta nu rămâne în sol decât cu 
rădăcinile; mare parte este îndepărtat, odată cu recolta. 
 Datorită acestor contribuţii, de la Liebig la Beijerinck, în anul raportului lui 
Crookes (1898) era deja schiţat ciclul natural al azotului precum şi principalele surse 
care furnizau plantelor azot - cel mai important ECN: precipitaţiile atmosferice, 
resturile vegetale şi animale, FBN şi îngrăşămintele chimice naturale sau sintetice. 
Deoarece cele naturale (guano, salpetrul de Chile) erau epuizabile, trebuia găsită 
urgent o cale de fixare/ mobilizare a azotului din aer, pentru «a face din aer pâine», 
aşa cum era caracterizată opera lui Fritz Haber când i s-a conferit premiul Nobel 
pentru Chimie. Teoria humusului nu mai putea fi acceptată de către cei informaţi. 

 1.3. Metode de fixare industrială a azotului atmosferic 

 Azotul atmosferic este evaluat la 3,9x 10
15

 tone. Este o cantitate uriaşă care se 
regenerează continuu în cadrul circuitului natural al azotului. Dar molecula de azot 
este foarte stabilă şi nu poate fi consumată direct decât de câteva plante leguminoase 
prin mecanismul fixării biologice a azotului (FBN). Majoritatea plantelor se hrănesc 
cu azot « legat », sub formă de nitraţi, săruri de amoniu sau uree. 

     Mai intâi s-au găsit două procedee de fixare a azotului atmosferic: procedeul 
Frank şi Caro (German Patent 108 971/1898) şi procedeul Birkeland şi Eyde (German 
Patent 179 882/ 1905). Primul constă în obţinerea cianamidei de calciu (CaCN2) care, 
prin hidroliză, eliberează amoniac. Reacţia totală (2 C + N2 + 3 H2O = 2 NH3 + CO + 
CO2) este puternic endotermă. Prima fabrică de cianamidă s-a construit în 1905 la 
Piano d’Orta în Apenini (4000 t/an), la Est de Roma. Ca sursă de energie ieftină 
folosea o hidrocentrală de pe râul Pescara. A urmat o fabrică lângă Koeln, în 1907, de 
20 000 t/ an, cu energie din lignitul local. Apoi  fabrica de la Trosberg (Bavaria) de 
30 000 t/an cu hidroenergie. Solidul final, numit « kalkstikstoff » avea 18 - 22 % N. În 
acelaşi an (1907) s-a construit la Odda (Norvegia), precum şi la Niagara Falls (USA), 
în Franţa, în Japonia. Azotul era obţinut prin fracţionarea aerului lichid prin procedeul 
lui Karl von Linde (1898). Procedeul s-a aplicat şi la Târnăveni între anii 1916 - 1938. 
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Apoi s-a abandonat peste tot după o aplicare de 35 ani (1905 - 1940), deoarece 
necesita enorm de multă energie (de la 200 MJ/kg N iniţial, la 130 în final). A avut un 
maxim în 1918 când erau 35 fabrici în lume şi se      produceau 325 000 t N/an. 
 Procedeul Birkeland şi Eyde avea la bază oxidarea azotului în arc electric, cu 

obţinere de NO şi, în final, acid azotic (N2+ O2 = 2 NO, NO + 1/2O2 = NO2, 2 NO2 + 

H2O +1/2 O2 = 2 HNO3 ). Primele încercări le-a făcut Sir William Crookes în 1892. 

Pentru a obţine gaze cu peste 2 % NO sunt necesare temperaturi de circa 2600 K 

(Tabelul 1). 

Tabelul 1.  Concentraţia la echilibru a NO în procedeul cu arc 

T, K 1811 2033 2195 2580 2675 3200 

% NO 0,42 0,64 0,97 2,05 2, 23 5. 00 

 Necesarul de energie era şi mai mare decât la Frank şi Caro: 700 MJ/ kg N, 

redus apoi la 180 - 270 MJ/kg N. Procedeul s-a aplicat la Rjukan (Norvegia) unde 

compania Norsk Hydro a construit o mare hidrocentrală pe cascada Rjukanfossen 

(Cascada fumegândă) de 104 m care genera energie electrică ieftină. În acest fel, 

compania Norsk - Hydro a început în 1913 să producă azotat de calciu fertilizant, Ca 

(NO3)2, echivalent cu 12 000 t N/an. Astfel începea dezvoltarea industrială a Norvegiei 

independente. Norsk Hydro a mai construit aici şi o fabrică de H2 prin electroliza apei, 

subprodus fiind apa grea. Ultimul cuptor electric a fost închis în 1940. În 1988 s-a deschis 

un muzeu dedicat industrializării Norvegiei, devenit în 2004 “Muzeul muncitorilor”.  

 O a treia sursă de azot legat era amoniacul din cărbune, eliberat la încălzirea 

fără oxigen (cocsificarea). Cărbunele are 1,0 - 1,6 % N, din care 12 - 17 % iese ca 

amoniac. Cuptoarele care recuperau amoniacul s-au introdus în 1880. Înainte, gazele 

se dădeau în atmosferă. La absorbţia în soluţie de acid sulfuric rezultă sulfat de 

amoniu (NH4)2SO4, un fertilizant foarte căutat la culturile de orez, citrice, s.a. În 1913 

se obţineau în lume 270 000 t N/ an ca sulfat de amoniu, din care 40% în Germania. 

Se ştie că 1 kg oţel necesită 2 kg cărbune care eliberează 0,2 kg N ca amoniac. Totuşi, 

azotatul din Chile încă era predominant în 1913, cu 410 000t N/an.  

2. Sinteza amoniacului în laborator: etapa Fritz Haber (1903-1909) 

2.1. Pionierii sintezei  

 În 1807 Sir Humpry Davy a realizat, involuntar, prima sinteză a amoniacului 

din elemente. El a electrolizat apa distilată, în prezenţa aerului, şi a detectat cantităţi 

mici de amoniac. Apa era în cupe de aur, conectate cu o sfoară de azbest umed, 

purificat. Alţi 13 chimişti au încercat sinteza în secolul 19.   

 Prima încercare de sinteză catalitică, aparţine lui Johann Wolfgang 

Doebereiner (1780 - 1849). A folosit platina (1823). 

 Henri Saint- Claire Deville (1818 - 1881), profesor de Chimie la Sorbona, 

urmaş al lui J.B.A Dumas, a observat în 1865 că şi la descărcări electrice prelungite, o 

parte din amoniac rămâne nedescompus în elemente. Articolul publicat a inspirat 

lucrarea lui Ramsay din 1884. Cu alte cuvinte, el este primul care a observat că reacţia 

de sinteză are echilibrul mult deplasat spre stânga. Au urmat trei predecesori iluştri 

care s-au apropiat de succes: Ramsay, Ostwald, Le Chatelier. 

 Sir William Ramsay (1852 - 1916) şi SidneyYoung au observat experimental 

(1884) că descompunerea amoniacului în elemente, într-un tub încălzit şi plin cu 

particule de fier, este reversibilă, niciodată totală. Cantitativ, ei au găsit că gradul de 
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descompunere este 1, 6% la 500
0
 C; 2,5 % la 520

0
 C; 18,3 % la 600

0
 C şi 69,5 la 820

0
 

C. Descompunerea fiind reversibilă, a rezultat concluzia justă că sinteza trebuie să 

aibă loc la temperaturi cu puţin sub 500
0
 C. Ei numeau descompunerea amoniacului 

«reacţia Deville», recunoscând prioritatea chimistului francez (1865). 

 În acelaşi an (1884), Henry Le Chatelier a publicat cunoscutul principiu al 

deplasării echilibrului chimic, care-i poartă numele. Potrivit principiului, echilibrul 

reacţiei de sinteză a amoniacului (reacţie exotermică şi cu scădere de volum) este 

favorizat de presiuni mari şi temperaturi mici. 

 La 12 martie 1900, Wilhelm Ostwald (1853 - 1932) a propus la BASF un 

brevet pentru sinteza pe catalizator de fier, la temperaturi ridicate şi presiune 

atmosferică. Directorul BASF Heinrich von Brunck (1847 - 1911), prieten cu marele 

profesor Ostwald, l-a delegat pe Carl Bosch să examineze documentul. Carl Bosch era 

angajat la BASF din 1899, după ce susţinuse un PhD la Univ. Leipzig unde Ostwald 

fondase primul departament/institut de Chimie fizică din lume. La 27 aprilie 1900, 

Carl Bosch a prezentat un raport lui von Brunck, în care arăta că datele lui Ostwald 

sunt greşite. El justifica astfel eroarea lui Ostwald: acea cantitate mică de amoniac 

obţinută de Ostwald provenea din hidrogenarea Fe3N formată la tratarea prealabilă a 

catalizatorului de Fe cu azot şi nu din sinteză. Bosch a încercat la 5 atm şi nu a obţinut 

concentraţia raportată de Ostwald. Deşi profesorul a reproşat lui von Brunck faptul că 

a încredinţat verificarea lucrării sale unui chimist atât de tânăr şi 

neexperimentat, «care nu ştie nimic despre subiect», în final a acceptat verdictul şi 

şi-a retras brevetul. Dar, cu orgoliul cunoscut, chiar şi în Autobiografia scrisă mai 

târziu, se va considera «părintele spiritual al sintezei amoniacului». În anul următor, el 

avea sa aibă un alt eşec răsunător. 

 În anul 1901, Henry Louis Le Chatelier (1850 - 1936), profesor de Chimie la 

College de France, a studiat experimental sinteza la 200 atm, 600
0
C pe catalizator de 

fier. Gazele erau introduse cu un compresor într-o bombă Berthelot în care 

catalizatorul era încălzit cu o spirală de Pt. Pătrunderea accidentală a aerului în 

amestec a cauzat explozia compresorului şi a bombei. Explozia a accidentat grav un 

asistent şi Le Chatelier a abandonat studiul. «Mi-a scăpat printre degete descoperirea 

sintezei amoniacului. Aş fi putut s-o realizez cu 5 ani înaintea lui Haber», va spune, 

cu regret, Le Chatelier, spre sfârşitul vieţii.  

2.2. Implicarea lui Fritz Haber şi intervenţia lui Walter Nernst. 
                   Demonstraţia de la 2 iulie 1909 la U.T.Karlsruhe 

 

Fig. 1. Instalaţia de laborator a lui Haber şi Le 

Rossignol de la T.H. Karlsruhe.  

(replica de la Deutschen Museum in Muenchen) 

 

Fig. 2. Fritz Haber (1864 - 1934) 
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Fritz Haber(1864 - 1934) a devenit prima dată interesat de fixarea azotului în 
cursul vizitei din SUA, în 1902, trimis de Societatea Bunsen pentru a observa 
progresele din tehnologie şi educaţie în Lumea Nouă. A vizitat şi instalaţiile de fixare 
a azotului în arc electric de la cascada Niagara. La întoarcere, a experimentat la 
Karlsruhe, unde era profesor, finanţat de BASF, formarea NO din aer în arc electric. 
Totuşi în 1903 a trecut la metoda sintezei din elemente, la cererea Uzinelor 
Chimice Margulies Brathers din Viena. Haber avea numai 35 ani, dar era profesor la 
Technische Hochschule din Karlsruhe, ambiţios şi dornic de mari succese. După 
studii de chimie la Berlin, Heidelberg, ETH Zurich şi doctorat la Berlin (1891) a 
început să lucreze la firma tatălui său de chimicale. Dar tatăl i-a spus: «mergi la 
universitate, nu eşti bun la afaceri». Haber s-a dus la Universitatea din Karlsruhe, 
Departamentul de Combustibili şi Tehnologie, profesori Bunte şi Engler. În 1898 a 
publicat cartea «Technical Electrochemistry on a Theoretical Basis», iar în 1903  
faimoasa carte «The Thermodynamics of Technical Gas Reactions». Avea o bază 
teoretică şi practică solidă de chimie fizică. În aceste condiţii, Haber a acceptat 
colaborarea cu uzina din Viena în 1903. 
 A început cu determinarea compoziţiei de echilibru a reacţiei de sinteză  
(N2+ 3 H2 = 2 NH3), împreună cu asistentul Gabriel van Oordt. Au publicat primele 
articole în 1904 şi 1905. La temperatura de 1293 K şi presiunea atmosferică, pe 
catalizator de fier pur, gazele conţineau la echilibru între 0,0052 % şi 0,012 %. Haber 
a adoptat valoarea superioară ca fiind mai convenabilă. Pentru celelalte temperaturi, a 
calculat compoziţia folosind ecuaţia lui van’t Hoff de variaţie a constantei cu T, ştiind 
entalpia de reacţie.Valorile sunt redate în Tabelul 2. 
 

Tabelul 2. Valorile experimentale ale lui Haber şi van Oordt la presiune atmosferică. 

Temperatura, K % vol H2 % vol N2 % vol NH3 

300 1,12 0,37 98,510 

600 68,46 22,82 8,720 

900 74,84 24,95 0,210 

1200 75,00 25,00 0,024 

1293 75,00 25,00 0,012 

 

Deoarece concentraţiile amoniacului format erau prea mici, Haber a tras 

concluzia că sinteza nu este aplicabilă industrial şi a abandonat această temă. Dar, în 

acest timp (1907), a apărut lucrarea lui Walter Nernst  care a lucrat la 72 at şi  

700 - 100 
o
C.  

 Walter Nernst (1864 - 1941), laureat Nobel în Chimie (1920), era preocupat de 

verificarea teoriei sale, numită  Teorema căldurii, prezentată la Societatea Regală de 

Ştiinţe din Berlin la 23 decembrie 1905, numită apoi Principiul 3 al Termodinamicii. 

Acesta permite calculul compoziţiei la echilibru chimic din date calorice (entalpii, 

entropii, capacităţi calorice). Astfel, Nernst a găsit că datele publicate iniţial de Haber 

şi van Oordt erau eronate. Acea concentraţie în amoniac de 0,012 % la 1293 K şi  

P = 1 bar), care l-a făcut pe Haber să abandoneze studiul sintezei, era de fapt de 4 ori 

mai mare decât cea corectă. Deoarece Haber nu recunoştea, Nernst a efectuat 

experimental sinteza, la presiune de 50 - 75 bari, pentru a creşte precizia măsurării 

concentraţiei. La această presiune şi 1273 K a găsit experimental 0,0032 % NH3 şi 

prin calcul 0,00308 % (Tabelul 3).  
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Tabelul 3. Valorile experimentale şi calculate ale lui Nernst la 50 - 75 bar [5]. 

Temperatura, K % NH3 exp % NH3 calculat 

958 0,0178 0,0196 

1082 0,0087 0,0082 

1149 0,0055 0,0056 

1273 0,0032 0,0031 

 

Fig 3. Walter Nernst (1864 - 1941) 

 Această dispută a atins un maxim la întâlnirea Societăţii Bunsen din vara lui 

1907.  Nernst a prezentat articolul său cu date experimentale la presiuni  mari (pentru 

a creşte concentraţia şi, deci, precizia măsurării concentraţiei mici de amoniac). 

Datele le obţinuse «de amorul artei», fără intenţii mercantile, pentru a-şi verifica 

propria teorie, anume «Principiul 3 al Termodinamicii», sau Teorema căldurii. 

Aceasta permitea calculul echilibrului din variaţia entalpiei libere (G, H, S). Cu datele 

sale, teorema căldurii se verifica; cu cele ale lui Haber, nu. Nernst i-a recomandat lui 

Haber să facă experienţe la presiuni ridicate, pentru a creşte concentraţia de amoniac. 

Opinia sa a fost aclamată de membrii societăţii. Haber s-a simţit umilit, dar nu a 

renunţat. Întors la Karlsruhe, a angajat pe Le Rossignol, un abil experimentator, 

precum şi pe mecanicul Kirchenbauer. Aceştia au construit altă instalaţie, care putea 

lucra la 30 bar. Rezultatele, la temperaturi de 973-1273 şi P = 30 bar, au fost publicate 

în 1908. Concluzia autorilor era că noile rezultate confirmau pe cele ale lui Haber la 

presiune atmosferică şi erau, în continuare, depărtate de cele ale lui Nernst. Totuşi, o 

convergenţă a celor doi s-a realizat prin folosirea unei valori mai corecte a capacităţii 

calorice la P şi T mari. Cert este că intervenţia lui Nernst a fost decisivă şi procedeul 

ar putea fi Haber- Nernst- Bosch, dacă nu Haber- Nernst- Le Rossignol- Bosch. 

 De notat că Walter Nernst a abordat şi el o companie, Griesheim- Elektron, 

pentru aplicarea procedeului. Dar, directorul companiei Dr Bernhard Lepidus l-a 

informat pe Nernst că riscurile operării la presiuni aşa ridicate sunt prea mari. 

Într-adevar, în acel moment se lucra la presiune doar la cazanele de generat abur, dar 

numai la 10 - 20 bar. Walter Nernst a renunţat la alte colaborări pentru aplicare. 

 În schimb, Haber, a fost mai norocos prin colaborarea cu BASF, unde s-a 

deplasat în 15 februarie 1908. Directorul Heinrich von Brunck, foarte receptiv la idei 

«trăsnite», a ajuns la un acord preliminar cu Haber. Haber a cerut la 12 octombrie 



Sinteza industrială a amoniacului 19 

1908 faimosul brevet BASF «procedeu de fabricare a amoniacului din elemente..», 

procedeu Haber, cu separarea amoniacului şi recircularea gazelor. Se năştea «ciclul de 

sinteză a amoniacului». Separarea se făcea prin procedeul Linde. Ideea era 

interesantă, dar pur teoretică. Nu se ştia dacă va rezista vreun oţel la 100 - 200 bar. 

 Între timp, Haber a găsit în martie 1909 un alt catalizator, de osmiu, care 

permitea reducerea temperaturii la 673 - 773 K. Împreună cu Le Rossignol, a obţinut 

noi date la 175 bar şi 820 K, cu catalizator de osmiu, concentraţia amoniacului 

atingând 8 %. Haber a informat imediat BASF de noua descoperire. Şeful lui Haber, 

Engler, a scris o scrisoare personală lui von Brunck. Acesta i-a cerut părerea lui 

Carl Bosch, specialist în oţeluri. Bosch a spus: “cred că va merge”.  

 La 2 iulie 1909 Carl Bosch, însoţit de micuţul Mittasch şi tehnicianul Kranz de 

la BASF, s-au deplasat în laboratorul de la Karlsruhe pentru a urmări noua instalaţie la 

presiune, construită de Le Rossignol şi Haber. Din păcate, o scurgere de gaze a dus la 

oprirea demonstraţiei. Bosch a plecat, împreună cu Kranz. A rămas Mittasch. 

Instalaţia a mers fără oprire timp de 5 ore, la 185 bar şi peste 870 K, cu 98 g 

catalizator de osmiu, producând gaze cu 2,8 % amoniac (90 g amoniac lichid pe oră). 

A doua zi începea etapa Bosch, la BASF. 

 Totuşi, Haber a continuat în 1910 - 1912 să obţină noi date privind 

termodinamica şi cinetica sintezei amoniacului, publicate în alte 7 articole). În 1912 a 

părăsit definitiv tema, deoarece a fost numit director al Institutului Kaiser Wilhelm 

din Berlin. Urma însă să încaseze banii deoarece convenise cu BASF să primească 

10 DM pentru fiecare tonă de amoniac vândut (1 pfennig la kg). Le Rossignol şi 

Kirchenbauer aveau şi ei o parte. Din păcate, Haber a beneficiat numai 10 ani de 

producţia industrială vândută. În 1933 a trebuit să părăsească funcţia şi Germania 

(provenea din evrei creştinaţi) şi a murit în drum spre Elveţia, de atac de cord. 

3. Extrapolarea la scară industrială: etapa Carl Bosch (1909 - 1913) 

3.1. Badische Anilin – und Soda Fabrik (BASF) 

 La 6 aprilie 1865, Friederich Engelhorn a înfiinţat firma BASF la 

Ludwigshafen, Baden, Germania. El avea o uzină de gaz de iluminat care avea ca 

subprodus gudronul de cărbune din care se putea extrage anilina. Perkin a demonstrat 

în 1856 că se pot obţine coloranţi sintetici din anilina separată din gudron. În 

fabricaţie aveau nevoie atât de sodă calcinată, cât şi de acid sulfuric. În 1890 au 

inventat procedeul catalitic de fabricare a acidului sulfuric (care era oleum 98%, faţă 

de 80% în «camera de Pb»). Apoi, în 1909 - 1913, Carl Bosch şi echipa sa au 

dezvoltat sinteza industrială a amoniacului. Compania a avut o divizie puternică de 

cercetare în care s-au creat numeroase procese şi produse. A avut 5 laureaţi Nobel: 

4 în Chimie (C.Bosch, Bergius - 1931, Alder şi Diels - 1950) şi unul în Fiziologie şi 

Medicina (Domagk -1939 prontosil). În 1925 a intrat în componenţă I.G. Farben, sub 

conducerea lui Carl Bosch, apoi Krauch (1940 - 1945). Şi în prezent, BASF conduce 

detaşat în clasamentul companiilor chimice din lume. Apariţia BASF în 1865 a 

determinat pe George Davis în Anglia (1880) să facă apel la dezvoltarea unei noi 

ramuri a ingineriei: Chemical Engineering care să conducă la formarea unui nou 

specialist (Chemical engineer) pentru a face faţă concurenţei  industriei chimice 

din Germania. 
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3.2. Bosch şi echipa (Mittasch, Wild, Wolf, Krauch, Winkler) 

             

    Fig.4. Reactorul de sinteză de la  Oppau,         Fig. 5. Carl Bosch (1874 - 1940) 

                            expus la T.U. Karlsruhe 

Carl Bosch s-a născut la 27.08.1874 la Koln. Unchiul său, Robert Bosh, va 
fonda faimoasa fabrică Magneto din Stuttgart. A studiat la Technische Hochschule din 
Charlottenburg - Berlin (1894 - 1896) după un an de practică în metalurgie şi 
turnătorie la Krupp. A continuat la Universitatea din Leipzig cu profesorul Ostwald în 
Chimie fizică (1896 - 1898). S-a angajat la BASF în 15.04.1899, lucrând în cataliză 
cu Rudolf Knietsch. În anul următor a trebuit să verifice şi să respingă brevetul lui 
Ostwald, fostul sau profesor, asupra sintezei amoniacului pe catalizator de fier. Fiind 
un experimentator talentat, el a verificat experimental datele lui Ostwald. Ostwald 
folosea aceeaşi sârmă de Fe atât pentru descompunerea, cât şi pentru sinteza 
amoniacului. Nitrura formată la descompunere producea un exces de amoniac la 
sinteză. De aceea, Ostwald obţine 6% amoniac la presiune normală. Incredibil! Dar 
Ostwald avea un imens prestigiu. El a dat definiţia corectă a catalizatorului în 1900 
(termenul lui Berzelius, 1835) şi a primit premiul Nobel în 1909. 
 Ce a mai făcut Bosch la BASF până la 2 iulie 1909? În martie 1904 l-a adus 
colaborator pe Alwin Mittasch (1869 - 1963) care se specializase în chimie fizică şi 
cataliză cu Ostwald şi Bodenstein, la Leipzig. În 1907 ei au pornit o instalaţie de 5 t/zi 
cianamida de bariu din care se obţineau 350 kg amoniac/ zi. Dar s-a dovedit o cale 
prea scumpă de fixare a azotului. Au încercat şi metoda cu arc electric. În aceste 
condiţii a venit Fritz Haber, profesor la Karlsruhe, cu propunerea de a colabora cu 
BASF la sinteza amoniacului. La 2 iulie 1909, Carl Bosch însoţit de Mittasch şi 
Kranz, au vizitat Karlsruhe pentru a asista la demonstraţia practică a sintezei 
amoniacului pe instalaţia lui Haber şi Le Rossignol, la 185 bar şi T>870 K, cu 90 g 
catalizator de Os. Rezultau gaze cu 2,8 % produs şi 90 g/h amoniac condensat. A doua 
zi, începea «era Bosch», la BASF, în Ludwigshafen. Carl Bosch şi-a fixat 3 obiective 
înainte de a trece la construcţia instalaţiei comerciale: 

(1) Găsirea unui nou catalizator: mai ieftin, activ şi robust. Osmiul era prea 
scump şi rar. Tot osmiul din lume nu depăşea 100 kg. Raritatea îl făcea extrem de 
scump. În plus, se oxida uşor la tetraoxid. 

(2) Găsirea unei metode de obţinere a gazului de sinteză (GS), format din azot 
şi hidrogen, în cantităţi mari şi în stare pură. Hidrogenul, în special, se obţinea, la 
scară mică, prin metode scumpe (electroliză, descompunerea amoniacului). De 
această etapă se ocupă şi azi două secţii mari ale fabricii de amoniac: preparare GS şi 
purificare GS. Ambele cuprind 8 procese chimice şi numeroase procese fizice şi 
mecanice unitare. 
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(3) Găsirea materialului şi construcţia utilajelor rezistente la presiuni şi 

temperaturi mari. Acest obiectiv părea cel mai greu, chiar imposibil. Exista doar 

procedeul Linde la 200 bari, dar la temperatură joasă, nu la 750 K şi gaze agresive. 

Părea cea mai dificilă problemă. Unii colegi se temeau că va ruina compania. 

În vara lui 1909, Bosch a format cele trei echipe, angajând tineri pregătiţi şi 

entuziaşti (Franz Lappe în metalurgie), iar el a coordonat totul, direct. 

3.3.1. În căutarea unui nou catalizator (Mittasch, Wolf, Stern) 

Dr. Alwin Mittasch (1869 - 1953) a studiat la Leipzig cu Ostwald şi 

Bodenstein (fiind specializat în cinetică şi cataliză), apoi a fost angajat la BASF în 

1904, unde a conceput o instalaţie de produs cianamidă, în 1907. După 2 iulie 1909 a 

efectuat studii sistematice (peste 20 000 catalizatori preparaţi şi testaţi) pentru a găsi 

un nou catalizator (în locul osmiului, foarte scump): ieftin, activ şi rezistent. 

 

Fig. 6. Alwin Mittasch (1869 - 1963) 

 

În final, magnetita de Gaellivare (Suedia) l-a condus la masa de contact 

formată din magnetita (Fe3O4) şi 4 activatori (Al2O3, K2O, CaO, MgO), brevetată la 

9 ianuarie 1910. Acesta avea o viaţă activă de până la 20 ani. Abia în anul 2000 firma 

Kellogg a introdus procedeul KAAP cu un nou catalizator de sinteză, cu rutheniu. De 

aceea, Mittasch poate fi considerat al 3-lea coautor al procedeului Haber- Bosch. 

Mittasch a avut doi colaboratori importanţi: Dr. Hans Wolf (1881 - 1937) şi 

Dr. Georg Stern (1883 - 1959). 

Hans Wolf a descoperit întâmplător activitatea catalitică mare a magnetitei 

Gaelivare de Suedia în seara zilei de 09.11.1910. Din acel moment, echipa s-a 

concentrat pe ideea unui catalizator sintetic care să imite magnetita de Suedia, care 

conţinea Fe2O3 + FeO + Al2O3+ K2O + MgO/ CaO + SiO2. Georg Stern a conceput 

30 reactoare identice de laborator, cu un strat de catalizator de 2 g, care permiteau 

testarea în paralel a numeroase probe. Astfel, au putut testa peste 4000 catalizatori 

într-un timp rezonabil, implicand 20 000 teste. Noul catalizator de Fe avea 

performanţe similare cu cei de Os şi U (tabel 4), dar era mult mai ieftin şi mai robust. 

Acesta a fost singurul catalizator folosit timp de peste 80 ani în toate fabricile din 

lume. Abia dupa 1990 compania KBR (Kellogg) a introdus catalizatorul de Ru pe 

suport de grafit, mult mai activ.  
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Tabelul 4. Performanţe ale catalizatorilor de Os, U, Fe la sinteza amoniacului. 

Catalizator T, 
0
C P, bar VS, h

-1
x10

3 
Prod, t/ h/ m

3 
% NH3 

Os 585 166 160 4,8 4,2 

U 515 112 175 5,2 4,18 

Fe 505 150 200 6,2 4,3 
 

Pe lângă importanţa aplicativă a catalizatorului descoperit de echipa Bosch- 

Mittasch- Wolf- Stern de la BASF, acesta a avut o influenţă capitală asupra bazelor 

catalizei eterogene (Fig. 7). Ei au descoperit conceptul de masă de contact, formată 

din substanţa activă plus activatori şi stabilizatori (eventual, suport). Până la ei se 

căutau catalizatori din metale pure. 

  
Fig.7. Dependenţa vitezei de reacţie (s

-1
) la sinteza amoniacului de natura catalizatorului 

(delta E (eV)), la 673K, 50 bar, 5% NH3, raport H2/ N2 = 3 (J. Catal. 2001, 229). 

 

 Dar Fe pur se dezactivează imediat. Adaosul de Al2O3 stabilizează suprafaţa 

activă prin interpunerea cristalitelor de alumină, care împiedică sinterizarea 

cristalitelor de Fe. Patentul (Bosch et al, 1910) era primul cu catalizator multicomponent. 

3.3.2. Prepararea gazului de sinteză  

 Pentru a nu otrăvi catalizatorul, trebuia obţinut un amestec stoechiometric de 

azot şi hidrogen, în cantităţi mari şi de puritate înaltă. Anterior, Bosch lucrase la 

obţinerea cianamidei de bariu unde aveau nevoie de hidrogen şi de azot. Acolo au 

folosit hidrogen electrolitic şi azot prin arderea hidrogenului electrolitic în aer. În anii 

1910 şi 1911 au folosit aceste metode pentru un pilot de 25 kg amoniac/ zi. În loc de 

refrigerare pentru condensarea amoniacului au folosit absorbţia în apă. Apoi au mărit 

capacitatea la 50 kg/ zi, în iulie 1911. Dar hidrogenul electrolitic, bun pentru 

experimente pilot, nu era o soluţie viabilă la scară mare. Era prea scump (vezi 3.4). 

3.3.3. Conceperea utilajelor şi construcţia fabricii (Bosch) 

 Carl Bosch a început în 1910 cu un reactor de sinteză din oţel cu L = 1m,  

D = 70 mm şi grosimea de 30 mm, încălzit electric, cu catalizator de Fe activat 

(descoperit de echipa lui Mittasch), care opera la 100 bar şi 870 K, cu debit de 50 L/h, 

plasat într-un buncăr de beton. După 80 ore de operare, reactorul a ars. Dacă se 

folosea catalizatorul lui Haber, întreaga producţie de Os a lumii s-ar fi pierdut! 

Examinarea fragmentelor de oţel arăta că a intervenit un atac chimic. Putea fi nitrura 
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de fier de la recţia cu amoniac? Analiza arăta că fragmentele nu conţin N. Bosch a 

aplicat o tehnică metalografică ştiută din practica sa metalurgică. El alesese oţelul 

carbon pentru rezistenţa sa mecanică. Treptat, a găsit că oţelul s-a distrus prin 

interacţiunea hidrogenului atât cu C din oţel (cu formare de metan), cât şi cu Fe prin 

dizolvare şi fragilizare, la P şi T ridicate. Erau fenomene noi (abia în 1977 va apărea 

« diagrama lui Nelson » privind stabilitatea oţelului funcţie de T şi pH2). Experienţe 

repetate, cu evitarea supraîncălzirii locale, au prelungit viaţa reactorului, dar nu mai 

mult de câteva zile. A încercat şi alte materiale, dar fără succes. S-a convins că cele 

două fenomene erau inevitabile. După câteva luni de căutari, în dimineaţa unei zile 

din februarie 1911, Haber a venit în grabă cu soluţia neaşteptată: «folosiţi fier 

moale»! Acesta are puţin C şi nu poate fi distrus prin decarburare. Reactorul trebuia 

să aibă două tuburi concentrice. Cel interior, în contact cu gazul de sinteză din fier 

«moale», iar cel din exterior, din oţel cu rezistenţă mecanică. Şi încă o idee: peretele 

exterior l-a prevăzut cu găuri (“găurile lui Bosch”) prin care să iasă gazele formate, 

fără a genera explozie. Tubul interior prelua atacul chimic, iar cel exterior, perforat, 

suporta presiunea înaltă. Primul reactor cu perete dublu a intrat în probe la 5 martie 

1911. Deoarece a durat până la sfârşitul lui aprilie, directorul von Brunck a decis 

finanţarea instalaţiei comerciale. 

3.4. Prima fabrică, pornită la 09.09.1913, la Oppau 

 La sfârşitul lui 1911 erau rezolvate principalele probleme şi s-a decis 
construcţia fabricii. S-a achiziţionat teren la Oppau, un sat de la nordul uzinelor BASF 
din Ludwigshafen. Dar la 4.12.1911 a murit, surprinzator, directorul von Brunk - un 
entuziast susţinător al proiectului. A urmat însă Carl Duisberg de la Bayer (cu care 
BASF şi AGFA formau deja un Interessengemeischaft - viitorul I.G.Farben în 1925) 
care, surprinzător, a decis dublarea capacităţii. La 7 mai 1912 a început instalarea 
utilajelor. Solul nisipos punea alte probleme, de fundaţii. 

 În mai puţin de 15 luni, fabrica a fost montată şi pornită la 9 septembrie 

1913. Avea capacitatea de 30 tone amoniac/ zi. Reactoarele de sinteză (3 in paralel) 
aveau D = 300 mm, conţineau 300 kg catalizator şi produceau 3 - 5 tone amoniac/zi. 
Hidrogenul era obţinut din gazul de apă (C+ H2O = CO + H2) trecut prin soluţie de 
sodă caustică la 473 K şi 200 bar pentru a elimina CO. Hidrogenul se amesteca cu 
azotul obţinut prin distilarea aerului lichid. La 24 octombrie 1913 fabrica producea 
deja peste 10 t/zi. În 1914, primul an întreg de operare, uzina producea 8700 t NH3 
(40 tN/zi), care era  transformat, într-o fabrică vecină, în 150.000 tone sulfat de 
amoniu fertilizant/ an. Tot în vara lui 1914, Bosch a început să facă o staţiune de 
cercetări agricole la Limburgerhof. Dar la 29 iulie 1914 a început razboiul şi 
amoniacul a trebuit folosit, la nitraţi pentru muniţie. 

 

Perfecţionarea fabricii de la Oppau 
  După primele luni de funcţionare, a apărut necesitatea schimbării metodei de 
obţinere a gazului de sinteză. În locul procedeului Linde, costisitor, s-a combinat 
« gazul de proces » (aer cu cărbune) cu « gazul de apă» (cărbune cu abur). Rezultă un 
amestec N2+ H2+ CO +CO2.  Pentru conversia CO la CO2 s-a aplicat în 1914 
procedeul catalitic inventat de Wilhelm Wild (CO + H2O = CO2+ H2, pe catalizator de 
Fe2O3 + 7% Cr2O3). Acest process exoterm producea şi abur. Wild făcuse doctorat la 
Walter Nernst. În acelaşi an, tânărul chimist Carl Krauch a descoperit, cu mult noroc, 
procedeul de eliminare a urmelor de CO cu soluţii cupro- amoniacale. Adaosul de 
amoniac în soluţie suprimă coroziunea. 
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În februarie 1915 s-a început o nouă fabrică, mai mare şi cu noile perfecţionări 

ale echipei lui Carl Bosch (Wild, Krauch). Un reactor avea 800 mm diametru şi 12 m 

lungime/înălţime, capacitate 20 t/zi. În iunie 1916 fabrica a atins 200 t/zi, iar în 

decembrie 1917 un vârf de 230 t/zi (în 1960, Kellogg va atinge 600 t/zi pe o singură 

linie). După aceea a scăzut din cauza atacurilor aeriene asupra Oppau. Amoniacul era 

obţinut ca soluţie apoasă 20 - 30%. Aceasta era transformată în sulfat de amoniu 

fertilizant. În 1914 s-a decis organizarea unei staţiuni experimentale pentru testarea 

fertilizanţilor. 

3.5. Extinderea la Leuna 

 La 29 iulie 1914 a început primul război mondial, iar la 01.08 1914 Germania 

a declarat război Rusiei. Ca urmare, a urmat blocada pe mare şi nitratul de Chile n-a 

mai ajuns în Germania. La 08.12.1914 o escadrilă germană care aducea salpetru din 

Chile a fost distrusă de navele britanice în « bătălia de lângă Falklands ». Din acel 

moment, destinaţia amoniacului sintetic de la Oppau s-a schimbat. Guvernul a finanţat 

fabrici de acid azotic la Gerthe în Ruhr şi de amoniac la BASF. În toamna 1914 s-a 

decis încetarea fabricării sulfatului de amoniu din amoniac sintetic, pe timpul 

razboiului. În aprilie 1916 guvernul a decis trecerea finanţării de la cianamidă la 

amoniac sintetic. Deoarece Oppau era aproape de graniţa cu Franţa şi a fost deja 

atacată aerian, s-a decis construirea unei noi fabrici la Leuna, în Estul Germaniei, pe 

Oder. La 27 aprilie 1917, la numai 11 luni, a pornit prima fabrică de la Leuna, cu 

250 t/ zi, mărită rapid la 400 t/zi. În 1918, Oppau producea 50 000 t/an, iar Leuna 

130 000 t N/ an. Fără aceste capacităţi Germania ar fi capitulat 1-2 ani mai devreme. 

La 11.11.1918 primul război mondial a încetat. 

De remarcat că la Leuna s-a introdus o importantă invenţie a lui Fritz 

Winkler (1888 - 1950). Acesta a lucrat la BASF în perioada 1916 - 1950, unde a fost 

şi director general. El a inventat stratul fluidizat (1922) pe care l-a aplicat la 

gazeificarea cărbunelui («Generatorul Winkler»), la Leuna, pentru a obţine gaz 

sintetizat în mod continuu (1926). Sub grătar se injecta aer şi abur, iar deasupra 

stratului cărbune mărunţit. Solidul era separat în ciclon şi recirculat în strat. S-a 

aplicat şi la metanol. În 1950 s-a aplicat la prăjirea piritei, pentru a obţine acid 

sulfuric. În 1933 Leuna era cea mai mare fabrică chimică din lume. 

4. Răspândirea tehnologiei  Haber-Bosch în lume  

                 şi evoluţia tehnologiei 

 Procedeul «Haber-Bosch» s-a răspândit rapid în Europa (Marea Britanie, 

Franţa, Italia) şi USA după primul război mondial. În 1919 armata franceză ocupase 

Oppau şi insista să demonteze fabrica, s-o ducă la Toulouse. A fost meritul lui Carl 

Bosch care a ştiut să negocieze, în spiritul Tratatului de Pace, în avantajul ambelor părţi. 

Ca urmare, prima fabrică de amoniac şi produse azotoase din Franţa s-a construit la 

Touluouse de către BASF, de 100 000 t N/ an, fără a demonta cea de la Oppau. 

 Germania şi- a revenit rapid şi BASF a creat noi tehnologii care au 

impulsionat industria amoniacului. În anul 1922 BASF aplică procedeul brevetat de 

Carl Bosch pentru fabricarea ureei din amoniac şi dioxid de carbon la 200 atmosfere 

şi 473 K. În 1926, un alt impuls: BASF (de la IG Farben, din 1925) a început să 

fabrice NITROFOSKA, un fertilizant NPK. De notat că în 1924 echipa Bosch- 

Mittasch-Pier-Winkler a elaborat procedeul de sinteză a metanolului la presiune, 
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aplicat la Leuna. Pentru cele 3 procedee la presiune (amoniac, uree, metanol) 

Carl Bosch a primit în mod excepţional premiul Nobel pentru Chimie (1931), deşi 

contribuţiile erau în ingineria chimică, nu în chimie. 

 Primele rezultate proprii, în afara Germaniei, au fost obţinute de Georges Claude 

(1870 - 1960) în Franţa, Luigi Casale  (1882 - 1927) şi Giacomo Fauser (1892-1971) în 

Italia. Compania britanică Brunner Mond a decis să achiziţioneze teren la Billingham, 

unde s-a dezvoltat Imperial Chemical Inductries (I.C.I.) care a devenit lider european 

în tehnologie şi catalizatori, după 1920. Fabrica de catalizatori de la Craiova a asimilat 

în anii 1980 catalizatorii ICI folosiţi în fabricile de amoniac de la noi.       

 În SUA, prima fabrică de amoniac (5000 t N/an) s-a construit la Syracuse, 

New York. A doua, la Niagara Falls, în 1922. La nivel global, în 1929, sinteza oferea 

930.000 t N/an pe când cianamida 250.000 t N/an şi procedeul cu arc electric numai 

20 000 t N/an. Totuşi, perioada 1918 - 1948 a fost una de evoluţie lentă a tehnologiei 

amoniacului sintetic. Principala invenţie a perioadei 1918 - 1948 a fost fabricarea 

amoniacului din metan, introdusă de Standard Oil la Baton Rouge, USA în anul 1931 

(Rostrup- Nielsen, 2002). În Europa s-a aplicat în 1938 la Diciosinmartin/ Târnăveni 

(România). Transformarea metanului în gaz de sinteză se poate face prin conversie cu 

abur (endotermă) sau prin oxidare parţială (autoterm), pe catalizator de Ni. În 1941 s-a 

introdus catalizator de nichel sub formă de inele, în tuburi (200 - 400 tuburi cu 

diametrul de 100 mm) cufundate într-un cuptor, la peste 1300 K. Începea o nouă eră. 

Costul amoniacului scădea dramatic. Faţă de cel din cărbune costurile scădeau de 

1,7 ori la energie, de 1,7 ori la operare, de 2,4 ori la investiţii. 

5. Industria amoniacului în România 

 Prima fabrică de amoniac de pe teritoriul actual al României a fost pusă în 

funcţiune de Societatea «Nitrogen» de la Diciosinmartin/Târnăveni în anul 1916. Se 

aplica procedeul Frank - Caro de fixare a azotului atmosferic sub formă de cianamidă 

de calciu (CaCN2), de către carbura de calciu (CaC2, carbid) : 

Ca CO3 = CaO + CO2 

                                CaO + 3 C = CaC2 + CO 

                                CaC2 + N2 = CaCN2 + C 

 Prin hidroliză, cianamida trece în amoniac şi carbonat de calciu (reciclat în 

reacţia de producerea a CaO):  

CaCN2 + H2O = CaCO3 + 2 NH3 

 Procedeul este foarte energofag şi poluant. De aceea în 1938 a fost înlocuit cu 

o instalaţie de sinteză din elemente, hidrogenul fiind obţinut din gaz metan. Era prima 

fabrică de amoniac din gaz metan din Europa şi a doua din lume. Fabrica avea o 

capacitate de 2500 t/an şi a funcţionat până în 1954. Apoi a început construcţia 

fabricilor moderne începând cu GIAP de 100 000 tone/ an şi terminând cu liniile 

Kellogg de 300 000 tone/an, redate în Tabelul 5.  
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Tabelul 5. Fabricile de amoniac din România, existente în 1988 

Nr. Procedeu Localitate 
Anul 

pornirii 

Capacitate, 

t/an 
Proprietar actual 

1 GIAP Roznov 1962 100 000
#
  

2 

3 

GIAP 

Kemoproject -

Montecatini 

Craiova 

Tg. Mureş 

1965 

1962 

100 000
#
 

100 000
#
  

 

4 UHDE Tr. 

Măgurele 

1967 100 000
#
 

 

5 UHDE Tg. Mureş 1968 100 000
#
  

6 SYBETRA Craiova 1970 300 000
#
  

7 SYBETRA Tr. 

Măgurele 

1971 300 000
#
  S.C.DONAU Chem S.R.L. 

          (Interagro S.A) 

8 SYBETRA Slobozia 1973 300 000    S.C. AMONIL S.A,  

          (Interagro S.A.)       

9 SALZGITTER Roznov 1973 300 000       Ga -Pro -Co Chemicals  

           (Interagro S.A.) 

10 KELLOGG Tg. Mureş 1974 300 000     S.C.Azomures S.A 

(AMEROPA Holding 

Elvetia) 

11 KELLOGG Tr. 

Măgurele 

1977 300 000     S.C.DONAU Chem S.R.L.  

          (Interagro S.A)    

12 KELLOGG Craiova 1977 300 000
#
  

13 KELLOGG Tg. Mureş 1978 300 000                 S.C.AzomuresS.A.          

(AMEROPA 

HoldingElvetia ) 

14 KELLOGG Bacău 1979 300 000       S.C. Amurco S.R.L.   

         (Interagro S.A.) 

15 KELLOGG Făgăraş 1979 300 000        S.C. Nitroporos SRL  

         (Interagro S.A.)     

16 KELLOGG Slobozia 1980 300 000       S.C. AMONIL S.A,  

          Interagro S.A.)        

17 KELLOGG Arad 1981 300 000
#
  

18 KELLOGG Năvodari 1988 300 000
##

  

 # oprite şi dezafectate; ## neterminată şi dezafectată 

 

 Cele 18 fabrici de amoniac exsitente în 1988 (Tabelul 5), cu o capacitate 

instalată de 4,4 milioane tone/an, plasau România pe locul 5 în lume  (vezi Actualite 

chimique, 1990). Au rămas în funcţiune 9 linii, cele mai performante (2 Subetra, 

1 Salzgitter şi 6 Kellogg) cu o capacitate de 2,7  milioane tone/ an. Acestea sunt la 

Turnu Măgurele (S+ K), Slobozia (S+K), Roznov (Salzgitter), Bacău (K), Făgăraş (K) 

- toate la Interagro S.A. (patron Ioan Nicolae) şi Tg Mureş (2 K) la AMEROPA 

Holding din Elveţia, proprietari turci. 

 În 2010 România era pe locul 17 în lume cu 1,3 Mt N din totalul de 131 Mt N 

din 72 ţări. În Europa România era pe locul 6  (după Rusia - 10,42 Mt N/an;  

Ukraina - 4,00; Germania - 2,80 ; Polonia - 1,99 ; Olanda - 1,80) şi locul 4 în UE. 
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Primele 5 în lume sunt : China 40,87; India 11,50; Rusia 10,40; USA 8,29; Trinidad 

Tobago 5,00; Total în 2010: 131 Mt N/ 160 Mt NH3. Aceasta consuma 3 - 5% din GN 

şi/sau 1 - 2 % din energie.       

 În 2012 s-au produs în lume198 Mt amoniac: 28, 4% în China; 8, 5% în India; 

8,4 % în Rusia; 8, 2 % în USA. Peste 83 % este utilizat la fertilizanţi. Fabricile 

construite după 1990 au fost  47 % licenţa Haldor Topsoe (Lingby, Danemarca); 29% 

KBR (Kellogg Brown - Root, USA); 16% Uhde (Germania); 8% Lurgi şi Linde 

(Germania). 

 La sfârşitul anului 2013, în România funcţionau numai fabricile de la  

Târgu Mureş. 

6. Progrese continue în tehnologia amoniacului (1950 - în prezent) 

 După o evoluţie mai lentă în perioada 1918 -1949, au urmat progrese 

spectaculoase după anul 1950. Perfecţionările au avut un obiectiv dominant: reducerea 

consumului de energie, scăderea preţului de cost. În paralel, creşterea siguranţei, 

reducerea poluării. Principalele invenţii au fost: introducerea absorbţiei dioxidului de 

cabon în soluţii fierbinţi de carbonat de potasiu cu doi aditivi (activator şi inhibitor de 

coroziune). La SC. AMURCO Bacău, de exemplu, se aplică procedeul Carsol, cu 

activator DEA şi inhibitor V2O5 care reduce necesarul de energie la regenerare (abur) 

de la 205 MJ/kmol CO2 la absorbţia în MEA, la 140 MJ/kmol CO2. În 1962, 

compania ICI a introdus reformarea catalitică a metanului la presiunea de 15 bar, apoi 

la 30 - 40 bar. Toate fabricile Kellogg din ţara noastră aplică reformarea metanului la 

40 bar. În 1963 Kellogg a introdus compresorul centrifugal, acţionat cu turbină de 

abur - generat în  proces, în fabricile de amoniac cu capacitate mare (600 t/zi). 

Compresorul cu  piston era util la fabrici cu mai puţin de 500 t/zi linie. În 1969 

Kellogg a introdus fabrici pe o singură linie de 1000 t amoniac/ 24 h. În 1983 

Ammonia Casale a introdus reactorul de sinteză cu curgere axial - radială. Această 

invenţie a fost implementată şi la fabricile Kellogg din ţara noastră.  

 Există însă şi noutăţi care încă n-au fost aplicate la noi. În 1992 s-a construit 

prima fabrică KAAP cu catalizator de sinteză de ruteniu. Mai mult, în 2004 a apărut 

procedeul MEGAMMONIA conceput de Lurgi A.G. şi Ammonia Casale, pentru 

fabrica de 4000 t NH3 /zi din care rezultă 7000 t uree/zi, pornind de la metan, aer şi 

abur. Costul scade cu 10 - 15 % faţă de cele anterioare. Procedeul are 6 etape; numai 

2 rămân din fabrica convenţională (conversia CO şi sinteza). O comparaţie cu 

procedeul Kellogg actual se face în Tabelul 6. 

 
Tabelul 6. Procedeele MEGAMONIA vs Kellogg 

Etapa Convenţional MEGAMMONIA (Filippi et al, 2004) 

1 Reformare primară ASU (Unitate Separare Aer) 

2 Reformare secundară CPOX (Oxidare Parţială Catalitică) 

3.
# 

Conversie CO Conversie CO 

4 Absorbţie CO2 în MDEA Spălare CO2 cu Rectisol (metanol  refrigerat) 

5 Metanare Spălare cu azot lichid 

6
# 

Sinteza Sinteza 

7 Tratare gaze purjă - (nu are purjă) 
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7. Concluzii 

1. Sinteza industrială a amoniacului, finalizată la 09.09.1913 prin fabrica de la 

Oppau, a avut o gestaţie de 10 ani: etapa Haber (1903 - 1909) şi etapa Bosch  

(1909 - 1913) şi este considerată de Vaclav Smil a 4-a din primele 10 invenţii ale 

secolului 20, deoarece a rezolvat problema hranei unei populaţii tot mai numeroase. 

2.  În cei 100 ani de existenţă industria amoniacului a contribuit nu numai la 

asigurarea hranei, ci a impulsionat chimia şi ingineria chimică prin noi catalizatori, 

noi reactoare, realizarea compresorului centrifugal, utilaje la presiune, noi oţeluri, noi 

sisteme energo-tehnologice integrate, noi metode de modelare şi optimizare extinse şi 

la alte industrii.  

3. Datele recente arată că producţia de amoniac sintetic va creşte, dar se 

întrevăd şi salturi spectaculoase în tehnologie. Perfecţionarea instalaţiilor existente 

este o misiune a tinerilor specialişti care trebuie să asigure competitivitatea  lor. 
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The 18
th

 Romanian International Conference on Chemistry 

and Chemical Engineering- RICCCE 18 

Sinaia, 4-7 Septembrie 2013 
 

 

 I. Prezentarea Conferinței RICCCE 18 

 

 Conferinţa Internaţională de Chimie şi Inginerie Chimică (Romanian 

International Conference on Chemistry and Chemical Engineering- RICCCE) este 

una dintre manifestările ştiinţifice de tradiţie din domeniul chimiei şi ingineriei 

chimice, ajungând în acest an la cea de-a 18-a ediţie. Este organizată de Facultatea de 

Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea Politehnica din Bucureşti şi 

Fundaţia „C.D. Neniţescu”. 

Conferinţa de Chimie şi Inginerie Chimică 

contribuie, alături de manifestările ştiinţifice din 

domeniu, organizate de universităţile tradiţionale 

sau de marile unităţi chimice, la: cunoaşterea 

stadiului şi promovarea realizărilor din domeniu, 

schimbul de experienţă, formarea de consorţii de 

cercetare la nivel naţional şi international, 

orientarea şi direcţionarea învăţământului chimic 

românesc, contactul cercetătorilor cu mediul 

industrial şi economic. 

Deşfăşurându-se din doi în doi ani, 

Conferinţa de Chimie şi Inginerie Chimică a 

permis acumularea de rezultate ştiinţifice astfel 

încât de la ediţie la ediţie nivelul lucrărilor 

prezentate a permis trecerea de la o manifestare 

naţională, la una cu participare internaţională, iar 

apoi la o Conferinţă Internaţională (ediţia 1999). 

În ţara noastră, după 1989, Conferinţa de Chimie şi Inginerie Chimică a fost 

singura manifestare din domeniul chimiei care şi-a deschis porţile pentru orice 

chimist sau inginer chimist indiferent de specializare. Ediţia a 18-a, a conferinţei a 

grupat comunicările în şase secţiuni în concordanţă cu domeniile de cercetare 

ştiinţifică pe plan mondial. 

 

1. Obiectivele generale ale conferinţei:  

 Organizarea unei manifestări ştiinţifice de nivel european prin care să se 

ilustreze stadiul cercetării chimice fundamentale şi aplicative în România.  

 Diseminarea la nivel naţional şi european a cunoştinţelor şi rezultatelor 

acumulate prin programele naţionale de cercetare-dezvoltare, ilustrarea 

nivelului cercetării ştiinţifice universitare şi academice româneşti prin:  

o Diseminarea informaţiei în mediul economic românesc; 

o Promovarea rezultatelor cercetării chimice româneşti în mediul 

ştiinţific european; 

 Realizarea unui contact direct între cercetătorii români şi cei din Comunitatea 

Europeană şi SUA; 



Conferinţe 31 

 Stabilirea unor relaţii permanente cu centrele de cercetare europene şi iniţierea 

unor proiecte de cercetare dezvoltare comune; 

 Încurajarea tinerilor pentru o participare activă la viaţa ştiinţifică. 

 

2. Obiectivele ştiinţifice şi tehnice  

 ridicarea nivelului lucrărilor de cercetare elaborate; 

 Promovarea rezultatelor cercetării româneşti din domeniul chimiei şi 

ingineriei chimice în mediul economic românesc şi internaţional; 

 Iniţierea unor parteneriate între participanţii români şi străini în vederea 

realizării de proiecte europene de cercetare – dezvoltare; 

 Stabilirea unor contacte directe între cercetătorii români şi partenerii 

industriali. 

 

 

II. Realizările Conferinței RICCCE 18 

 

A. Activităţile desfăşurate pentru indeplinirea obiectivelor propuse au fost: 

1. Selecţia riguroasă a lucrărilor propuse pentru prezentare, de către Comitetul 

Ştiinţific Național și Internaţional, astfel încât să răspundă obiectivelor manifestării; 

2. Organizarea RICCCE 18 în 6 secţiuni de prezentări orale şi keynote 

lectures, astfel: 

1. New Developments in Chemical Synthesis & Catalysis  

2. Biochemistry, Food & Health  

3. Physical Chemistry, Electrochemistry & Corrosion  

4. New concepts in Biochemical and Chemical Engineering 

5. Monitoring and Environmental Protection  

6. Materials and Nanomaterials 

 

3. Limba oficială a Conferinţei a fost engleza. 

4. Prezentarea a 18 conferinţe plenare şi 20 conferinte keynote pe secţiuni de 

către membrii comitetului ştiinţific internaţional, personalităţi de recunoaştere 

internaţională precum şi de specialişti de renume din România. 

5. Cea mai mare parte din cele 201 lucrări prezentate în conferinţă au inclus 

parţial sau în totalitate rezultatele cercetărilor desfăşurate sub auspiciile unor program 

naţionale şi internaţionale de cercetare - dezvoltare;  

6. Prezentarea lucrărilor s-a făcut prin utilizarea de tehnici moderne de 

transmiterea informaţiei (multimedia); 

7. La această ediţie a conferinţei nu s-a organizat secţiune de postere pentru a 

încuraja prezentările orale.  

8. O parte din lucrările prezentate la RICCCE 18 care au trecut prin procesul 

de recenzare realizat de Comitetul Ştiinţific Național și International vor fi supuse 

procesului de recenzare al revistei Central European Journal of Chemistry 

(Springer Journal, IF 2011, 1.073) în scopul publicării acestora în Special Issue 

RICCCE 18 (http://www.versita.com/serial/cejc/) 

9. Rezumatele lucrărilor şi o parte din lucrările prezentate au fost publicate în 

volumul conferinţei „18
th

 Romanian International Conference on Chemistry and 

Chemical Engineering- Papers and Abstracts”, Ed. Politehnica Press, București, 

2013, ISSN- 2247-5389. 
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10. În cadrul conferinţei s-a organizat o secţiune dedicată prezentărilor 
sponsorilor 

11. În programul conferinţei RICCCE 18 a fost inclusă prezentarea orală 
“Comunitate virtual interuniversitară pentru şţiinţă, tehnologie, inovare şi 
valorificarea proprietăţii intelectuale-UPB partener în reţeaua Enterprise Europe 
Network – EEN” în cadrul secţiunii Education and Science   

12. O parte importantă din comunicările prezentate au avut coautori din 
străinătate.  

13. Societatea de Chimie din România a oferit 15 burse tinerilor doctoranzi şi 
studenţilor care au prezentat lucrări orale în cadrul conferinţei 

14. Societatea de Inginerie Chimică din România a oferit 7 burse tinerilor 
doctoranzi şi studenţilor care au prezentat lucrări orale în cadrul conferinţei. 

15. Conferinţa a fost sponsorizată de 14 companii şi societăţi comerciale 
importante din domeniu: CIROM, PETROM, DEXTER, CARPATCEMENT, 
Metrohm Analytics Romania SRL, SC AGILROM SCIENTIFIC SRL, Analytik Jena 
Romania, ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L, HOFIGAL, PRIMOSAL, 
DACCHIM S.R.L, PANalytical B.V., S.C. Ronexprim S.R.L., REDOX.   

16. Conferinţa a avut organizată o secţiune dedicată sponsorilor prin care 
aceştia au luat contactul cu participanţii prezentându-le cele mai importante 
instrumente şi echipamente din domeniu. 

 
B. Trimiterea lucrărilor in extenso selectate pentru recenzare către revista ISI 

Central European Journal of Chemistry. 

 
C. Obiective realizate  
Prin promovarea manifestării s-au atins atât o serie de obiective generale ale 

Ministerului Educaţiei Naţionale privind cercetarea în special dezvoltarea 
parteneriatului universitate - unităţi de cercetare - unităţi industriale, dar şi obiective 

specifice planurilor naţionale de cercetare – dezvoltare prin promovarea lucrărilor 
ştiinţifice ce pot conduce la:  

1. Crearea de produse noi;  
2. Realizarea de tehnologii noi şi punerea lor în aplicare în industrie;  
3. Stimularea implementării rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în 

economie.  

Prin realizarea acestei 

manifestări ştiinţifice internaţionale, 

echipele implicate au demonstrat 

existenţa în România, a resurselor 

de competenţă ştiinţifică şi 

experienţă tehnologică de nivel 

european. 

Prin tematica abordată de 

RICCCE18 a fost facilitată 

participarea specialiştilor din domeniul chimiei, industriei chimice şi a altor industrii 

conexe (construcţii, energetică, informatică) precum şi a unor cercetători din 

domeniile economic şi medical ce au stabilit contacte ce pot conduce în viitor la 

cooperări ştiinţifice multidisciplinare. Trebuie menţionată şi participarea importantă a 

tinerilor doctoranzi (chiar şi studenţi) ceea ce dovedeşte un interes crescut pentru 

cercetarea chimică din România. 
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Conferinţa RICCCE 18 a 

permis difuzarea la nivel naţional şi 

internaţional a cunoştinţelor şi re-

zultatelor acumulate prin programe-

le naţionale de cercetare-dezvoltare, 

ilustrarea nivelului cercetării 

ştiinţifice universitare şi academice 

româneşti ceea ce a dus la:  

• Promovarea rezultatelor 

cercetării chimice româneşti în mediul ştiinţific internaţional; 

• Prezentarea ofertei de cercetare în domeniul chimic al universităţilor şi 

institutelor de cercetare româneşti;  

• Realizarea unui contact direct între cercetătorii români şi cei din 

Comunitatea Europeană şi cea internaţională;  

• Stabilirea unor relaţii permanente cu centrele de cercetare europene şi 

iniţierea unor proiecte de cercetare dezvoltare comune;  

• Identificarea de noi direcţii de dezvoltare şi continuare a colaborărilor 

existente. 

Conferinţele plenare prezentate de invitaţii conferintei, personalităţi ştiinţifice 

recunoscute pe plan mondial au abordat teme de vârf ale cercetării din domeniul 

chimic şi au prezentat cele mai noi realizări în acest domeniu la nivel european şi 

mondial . 

 

D. Managementul manifestării 

 

RICCCE 18 a avut trei nivele de conducere şi monitorizare a lucrărilor: 

– conducerea prin secretariatului tehnic; 

– monitorizarea proiectului prin intermediul specialiştilor din domeniul 

chimiei şi ingineriei chimice, personalităţi recunoscute pe plan mondial; 

– coordonarea lucrărilor prin participarea Comitetului ştiinţiific Internaţional 

şi a Comitetului de Organizare. 

 

Raport tehnic RICCCE 18 

Sectiunea Conferinţei 
Lucrări 

Keynote 

Lucrări 

orale 

New Developments in Chemical Synthesis & Catalysis 4 20 

Biochemistry, Food & Health - 20 

Physical Chemistry, Electrochemistry & Corrosion 7 41 

New concepts in Biochemical and Chemical 

Engineering 

8 33 

Monitoring & Environmental Protection 1 32 

Materials and Nanomaterials - 49 

Secţiune dedicată prezentărilor sponsorilor  5 

Comunitate virtual interuniversitară pentru şţiinţă, 

tehnologie, inovare şi valorificarea proprietăţii 

intelectuale-UPB partener în reţeaua Enterprise Europe 

Network – EEN 

- 1 

Total 20 206 
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LUCRĂRI PREZENTATE 

18 Conferinţe plenare 

20 Conferinţe keynote pe secţiuni 

201 Comunicări orale 

5 Comunicări orale ale sponsorilor 

TOTAL 244 lucrari  

 

 LUCRĂRI PUBLICATE 

20 trimise la Central European Journal of Chemistry (Springer Journal, IF 2011, 

1.073) în scopul publicării acestora în Special Issue RICCCE 18 

(http://www.versita.com/serial/cejc/); 

14 lucrări publicate în volumul cu lucrări şi abstracte al conferinţei 

 

 

PARTICIPANŢI 

254 participanţi din România, din care 53 doctoranzi şi  47 studenţi  

30 participanţi din străinătate  

 TOTAL 282 

 

 

ŢĂRI PARTICIPANTE (13):  

 Franţa, Germania, Norvegia, Anglia, Olanda, Italia, Belgia, Polonia, Japonia, 

Moldova, SUA, România. 

 

 Datele statistice ale conferinţei sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos. 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIUL VALORI 

1. Nr. participanţi din ţară 254 

2. Nr. participanţi din străinătate 30 

3. Nr. ţărilor de origine a participanţilor străini 13 

4. Nr. instituţii reprezentative participante, din ţară 40 

 INCD 14 

 Universităţi 13+1(liceu) 

 Operatori economici 12 

 ONG - 

5. Nr. instituţii reprezentative din străinătate 29 

 Institute/ONG 8 

 Universităţi 21 

 Operatori economici - 

6. Nr. comunicări prezentate 244 

 Comunicări plenare 18 

 Prezentări orale 201 

 Keynote lectures 20 

 Comunicări ale sponsorilor 5 

7. Publicarea lucrărilor în Central European Journal of 

Chemistry 

15- 20 selectate 

8 Publicarea lucrărilor în volumul conferinţei 14 

9. Alte activităţi conexe ale manifestării - 

http://www.versita.com/serial/cejc/
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E. Observaţii şi concluzii 

În ciuda unei participări numeroase la această ediţie (284 participanţi din care 

53 doctoranzi şi 47 studenţi), s-a observat că un număr foarte mic de participanţi au 

optat pentru publicarea contribuţiilor în Central European Journal of Chemistry 

(Springer Journal, IF 2011, 1.073). Aceasta se poate datora nivelului ştiinţific ridicat 

al revistei şi criteriilor stricte de selectare a lucrărilor publicate. Un număr mai mic de 

participanţi (14 participanţi) au optat pentru publicarea articolelor în volumul 

conferinţei. 

Pentru următoarea ediţie a conferinţei, RICCCE19, se va ţine seama de acest 

aspect şi vor fi analizate cel puţin două variante de creştere a numărului de articole 

publicate: 

1) solicitarea indexării ISI a conferinţei, fapt susţinut de periodicitatea şi 

constanţa pe o perioadă îndelungată de timp a conferinţei, de publicarea la 

ultimele 4 ediţii a volumelor de lucrări in extenso cu ISBN  

2) în cazul în care conferinţa nu va fi indexată ISI, se va continua stabilirea de 

înţelegeri cu editurile unor reviste cotate ISI pentru publicarea lucrărilor 

conferinţei, pe secţii, în concordanţă cu specificul fiecărei reviste.    

Toate obiectivele planificate ale conferinţei au fost realizate.  

 

Prof. Dr. Ing. Ioan CĂLINESCU – Preşedinte RICCCE 18 

 Conf. Dr. Claudia Maria SIMONESCU – Manager RICCCE 18 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor  
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Un regal al Științei în România: 

Frontiers in Macromolecular and Supramolecular Science – 

Simpozionul Cristofor I. Simionescu 
 

Este adevărat că de ceva vreme compușii macromoleculari domină domeniul 

materialelor. Dar simpozionul internațional care se desfășoară anual în memoria 

academicianului Cristofor I. Simionescu este mult mai mult decât o manifestare 

dedicată științei macromoleculelor. Aceasta se datorează celui care a fost Cristofor I. 

Simionescu – ctitorul școlii de polimeri din România și unul din „părinții” 

macromoleculelor la nivel internațional –, dar și celor care i-au fost elevi și sunt 

organizatorii principali ai manifestării, profesorul Virgil Percec, de la University of 

Pennsylvania, Philadelphia și academicianul Bogdan C. Simionescu, profesor la 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” și director al Institutului de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni” din Iași. 

 Mi-ar plăcea să cred că mulți tineri vor citi această prezentare. Este important 

astăzi să știm de unde am plecat, cui și de ce datorăm ceea ce suntem. Și deși este 

încă neînțeles pe deplin, academicianul Cristofor I. Simionescu este una dintre cele 

mai importante personalități ale școlii românești moderne căreia, în particular, i se 

datorează dezvoltarea științei polimerilor. O simplă căutare pe Google deschide 

aproximativ 27 000 rezultate: articole științifice, articole și prezentări diverse, volume 

de lucrări care i-au fost dedicate cu diferite ocazii, manifestări internaționale pe care 

le-a organizat, comitete editoriale din care a făcut parte, dovezi de inventivitate și 

creativitate - alături de multă modestie. Niciodată laude. Un om, o viață... 

Surprinzător, nu? 

Întotdeauna m-am considerat un om norocos. Norocul mi-a venit din 

contemporaneitatea cu o mulțime de oameni frumoși. Frumoși prin ceea ce au făcut, 

dar niciodată tentați să se admire narcisist în propria oglindă. 

 Este pretențios spus că l-am cunoscut pe profesorul Cristofor I. Simionescu. 

Era o personalitate copleșitoare. Un prim și ultim contact cu domnia sa: Omagierea la 
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75 de ani a profesorului Simionescu, ICECHIM, 1991. Stătea în primul rând un domn 

sobru a cărui privire nu o puteai decât intui în spatele ochelarilor groși. Nu era 

nicidecum omul sever despre care se spun și astăzi foarte multe povești. Jovial, a 

trecut în revistă posterele după audierea prelegerilor. Nu îmi amintesc ce a spus lângă 

al meu: nu puteam să respir! 

 Este necesar să reamintim, pentru mai tinerii cititori, cine a fost 

CRISTOFOR I. SIMIONESCU. Am ales să redau prezentarea de pe pagina 

Academiei Române, deși găsim mult mai multe în diverse surse:  

“Născut în anul 1920, acad. Cristofor Simionescu a urmat cursurile 

Facultăţii de Chimie Industrială la Iaşi, luându-şi doctoratul, în 1948, cu teza 

“Contribuţii la cunoaşterea uleiurilor vegetale indigene”. A parcurs toate treptele 

ierarhiei universitare, ajungând rector al Institutului Politehnic “Gh. Asachi” din 

Iaşi (1956-1970), şef al Secţiei de Chimie Macromoleculară şi apoi director al 

Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iaşi. Paralel cu activitatea 

didactică, acad. Cristofor Simionescu a desfăşurat şi o bogată activitate de cercetare 

ştiinţifică în domenii ale chimiei organice şi macromoleculare, chimiei lemnului şi 

stufului, chimiei şi tehnologiei celulozei, chimiei polizaharidelor, mecanochimiei 

polimerilor, plasmochimiei, sintezei şi studiului unor precursori ai materiei vii ş.a. 

Rezultatele cercetărilor sale au fost prezentate în numeroase studii şi lucrări dintre 

care menţionăm “Chimia stufului”, “Mecanochimia compuşilor macromoleculari”, 

“Chimia lemnului şi a celulozei”, “Tratat de chimia compuşilor macromoleculari”, 

“Chimia algelor marine”, “Implicaţii bioenergetice ale coloranţilor”. La acestea se 

adaugă lucrări despre istoria chimiei, despre relaţia dintre ştiinţă şi filosofie şi 

numeroase articole publicate în revistele de cultură din ţara noastră.  

A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1955, membru 

titular în 1963, fiind preşedinte al Filialei Iaşi (1963-1974 şi 1989-2001) şi 

vicepreşedinte al Academiei Române între anii 1974-1990. De asemenea, a fost 

membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Chişinău, al Academiei Ungare de 

Ştiinţe, membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţa Lemnului, al Academiei 

Europene de Ştiinţe şi Arte, al Societăţilor de Chimie din Franţa şi Statele Unite ale 

Americii. A fost distins cu Medalia de aur a Societăţii Americane de Chimie şi 

Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Mare Ofiţer.” 

 Numit pe rând „uriaș între pitici”, „consilier de gradul zero”, „cel mai 

longeviv rector din Europa”, profesorul Cristofor Simionescu s-a făcut vinovat: 

- de a fi intervenit pentru oameni care nu corespundeau ideologic,  

- de a fi dat undă verde publicării în afara granițelor țării,  

- de a se fi bazat întotdeauna pe oamenii capabili, care l-au admirat și ajutat,   

- de a fi avut idei și sclipiri pentru publicațiile la care a fost autor (prof. Victor 

Bulacovschi),   
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- de a fi adus în România cel de al 29-lea IUPAC Symposium on 

Macromolecules (1983),  

- de a fi inițiat Romania – USA Seminar in Polymer Chemistry (Iași 1976),  

- de a fi transformat orașul Iași în cel mai cosmopolit oraș din România, 

adunând oaspeți –de prim rang ai lumii științifice de pretutindeni: Franța, Germania, 

URSS, Statele Unite, Japonia, Israel, Egipt, Belgia, Olanda, ș.a.m.d.   

- de a fi meritat ca la împlinirea vârstei de 80 de ani prestigioasa revista 

americană "Journal of Polymer Science" să îi dedice un număr omagial (ca și alte 

reviste internaționale, de altfel...). 

 Pentru toate acestea, rămân valabile afirmațiile celor ce l-au cunoscut bine:  

"Academicianul Simionescu nu poate fi judecat cu măsurile de azi" (acad. 

Viorel Barbu, fost vicepreședinte al Academiei Române); aș completa, cu modestie, 

fiindcă nu știm să alegem măsura și fiindcă dorim prea mult să ne afirmăm negând 

ceea ce am găsit, uitându-i pe cei ce ne-au crescut învățându-ne! 

“…. academicianul Cristofor I. Simionescu se defineşte drept fondatorul şi 

arhitectul ştiinţei polimerilor în ţara noastră. Academicianul Cristofor I. Simionescu 

rămâne printre primii cei mai citaţi autori români în literatura ştiinţifică de 

specialitate. Rămâne un mare savant, un adevărat creator de şcoală, un adevărat 

cercetător şi dascăl” (dr. Adrian Carpov). 

“Înalta competenţă ştiinţifică şi profesionalismul performant al liderului 

păstrează neafectat echilibrul între componentele principale din sfera cercetare-

dezvoltare şi inovare. Având anvergura imaginaţiei adevăratului creator în ştiinţă, 

precum şi o solidă predispoziţie pentru filozofie, Cristofor Simionescu a formulat şi 

fundamentat o nouă concepţie despre originea vieţii pe pământ, înscriindu-şi astfel 

numele în rândul enciclopediştilor lumii.” (acad. Gheorghe DUCA, preşedintele 

Academiei de Științe a Moldovei) 

“Dispărut dintre noi, trăiește în fiecare dintre noi prin ideile pe care le-a 

promovat, prin experiențele profesionale și de viața pe care le-am trăit împreună, 

prin mândria cu care rostim “suntem discipolii marelui OM”. Probabil acum ne-ar fi 

certat pentru tot ce nu a fost bine făcut, ar fi apreciat realizările - “colega, mi-ai 

luminat ziua” - și ne-ar fi urat, ca de fiecare dată când ne întâlneam în ultimii ani -

“DRAGII MEI, TOT CE-I BUN!”(dr. Valeria Harabagiu, director științific al 

Institutului de Chimie Macromoleculară „P. Poni”) 

Pe pagina Academiei Române, la secțiunea In Memoriam, concluzia este: 

 Acad. Cristofor Simionescu a fost un mare om de ştiinţă care a contribuit la 

dezvoltarea ingineriei chimice româneşti, profesor de excepţie care a format 

numeroşi specialişti, om care a încercat, în vremuri grele, să apere cercetarea 

românească. 

Începând cu iunie 2008, la un an de la dispariția sa, Iașul redevine an de an 

orașul cosmopolit care reunește nume sonore ale științei contemporane în cadrul 

manifestării Frontiers in Macromolecular and Supramolecular Science - Cristofor 

I. Simionescu Symposium, dedicat memoriei savantului.  

Și fiindcă este lung drumul Iașului, începând cu cea de a doua ediție, lucrările 

simpozionului se desfășoară și la București: inițial găzduit în moderna sală  
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„Ion Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei Române, a fost transferat ulterior în 

Aula aceleiași instituții. O parte dintre cei care au conferențiat în cadrul celor cinci 

ediții ale manifestării l-au cunoscut direct sau indirect pe profesorul Cristofor I. 

Simionescu, prezentat la fiecare ediție sub titlul The Professor, de către Virgil 

Percec, elev al Profesorului, în prezent P. Roy Vagelos Chair and Professor of 

Chemistry, University of Pennsylvania, Philadelphia, SUA.  

Primul simpozion a fost organizat la Iași, în perioada 17-21 iunie 2008. 

Manifestarea a fost deschisă la Iași, atunci ca și la edițiile următoare, de 

Academicianul Bogdan C. Simionescu. Conferențiarii invitați au susținut prelegeri 

magistrale din domeniul științei polimerilor și domenii conexe. Am păstrat, pentru cei 

interesați, succesiunea conferințelor, propusă de organizatori: 

 

Michael L. Klein,  

Laboratory for research on the Structure of 

Matter, University of Pennsylvania, 

Philadelphia, PA, USA  

Computational Studies of Soft Mater & 

Biomaterials: The Challenge of Bridging 

Length & Time-scales to Probe Nature’s 

Designs 

Roeland J. M. Nolte,  

Institute of Molecules and Materials, 

Radboud University of Neimegen, 

Netherlands  

 

Macromolecular Architectures Inspired by 

Nature 

Hans Spiess,  

Max Plank Institute, Mainz, Germany  

 

Interplay of Structure and Dynamics in 

Macromolecular and Supramolecular 

Systems 

Bogdan C. Simionescu,  

“Gheorghe Asachi” Technical University of 

Iasi, and “Petru Poni” Institute of 

Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania  

 

Functional Polymers – Building Blocks for 

Macromolecular and Supramolecular 

Architectures 

Virgil Percec,  

Department of Chemistry, University of 

Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA  

 

Bioinspired Synthesis of Complex Systems 

with Biological Functions 

Bert Meijer,  

Laboratory of Macromolecular and Organic 

Chemistry, Eindhoven University of 

Technology, Eindhoven, Netherlands 

 

Supramolecular Polymers; A Modular 

Approach to Functional Materials 

Jos Put,  

DSM Corporation, Netherlands  

Sustainability in Polymers, a Problem or an 

Opportunity? 

David A. Tirrell,  

California Institute of Technology (Caltech), 

Pasadena, CA, USA 

Reinterpreting the Genetic Code: Non-

canonical Amino Acids in Macromolecular 

Design, Evolution and Analysis 

Martin Moeller,  

German Wool Research Institute (DWI), 

Rheinisch - Westfaelisch Technical 

University (RWTH), Aachen, Germany 

 

Biomimetic and Bioactive Polymers and 

Interfaces 

 

Dacă primul simpozion s-a concentrat pe conferințe ale personalităților 

invitate, începând cu cea de a doua ediție organizatorii au lărgit cadrul manifestării 

prin includerea în program a cercetătorilor români cu contribuții valoroase în 

domeniul științei polimerilor. Astfel, la 1 iunie 2009, în Amfiteatrul “Ion Heliade 
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Rădulescu”, lucrările celei de a doua ediții au fost deschise de Academicianul Ionel 

Haiduc, Președintele Academiei Române. Simpozionul a continuat în zilele de 2 și 

3 iunie la Iași. La București au conferențiat:  

Takuzo Aida,  

Department of Chemistry and 

Biotechnology, School of Engineering, 

University of Tokyo, Japan (laureat al ACS 

Polymer Chemistry Division) 

 

Programmed Molecular Assembly for 

Functional Nanomaterials 

Virgil Percec,  

Department of Chemistry, University of 

Pennsylvania, Philadelphia, USA 

 

The Structural Origin of Functions in 

Complex Systems 

Eiji Yashima,  

Department of Molecular Design and 

Engineering, Graduate School of 

Engineering, Nagoya University, Japan 

(laureat al Wiley Polymer Science 2000) 

 

Helical Polymers and Oligomers: From 

Single Helix to Double Helix 

Michael L. Klein,  

Laboratory for research on the Structure of 

Matter, University of Pennsylvania, 

Philadelphia, PA, USA 

 

Computational studies of self-assembling 

macromolecules 

Jos Put,  

DSM Research, Geleen, Netherlands 

 

Open Innovation at DSM; Intensified 

Cooperation with the Academic World 

Valeria Harabagiu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Polyrotaxanes: generating new properties 

through molecular confinement of polymers 

into macrocyclic molecules 

Mitsuo Sawamoto,  

Department of Polymer Chemistry, 

Graduate School of Engineering, Kyoto 

University, Japan (președinte al Japan 

Polymer Society (2008-2010)) 

 

Precision Functional Polymer Synthesis via 

Metal-Catalyzed Living Radical 

Polymerization 

Dieter A. Schlüter, 

Laboratory of Polymer Chemistry, 

Department of Materials, ETH Zurich, 

Switzerland 

 

Polymers going thick and laterally infinite 

Daniel Petru Funeriu,  

Technical University of Munich, Marie 

Curie Excellence Team, Munich, Germany 

From the construction of supramolecular 

species towards the deconvolution of the 

biochemical complexity: a short journey from 

the geometrical to the kinetic chemical space 

 

La Iași li s-au alăturat:  

Mircea Teodorescu,  

“Politehnica” University, Bucharest, 

Romania 

(editor Central European Journal of 

Chemistry) 

 

Conventional chain transfer free-radical 

polymerization: potential and limits in the 

design of macromolecular structures  

Ion Tiginyanu,  

Academy of Sciences of Moldova, 

Chișinău 

 

Templated fabrication of multifunctional 

materials based on nanotubular structures 
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Geta David, 

“Gheorghe Asachi” Technical University of 

Iasi, Romania 

 

Nanostructured polymer materials designed 

for biomedical uses 

Bogdan Catalin Ibanescu,  

University of Fribourg, Switzerland & 

University of Birmingham, United Kingdom 

& “Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Controlling chemical reactions with electrons 

Liviu Sacarescu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Combining Conjugative Effects in Polysilanes 

- A new Approach to Optoelectronics 

Luminita Marin,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Designing thermotropic liquid crystals based 

on fluorene, thiophene, oxadiazole and/or 

azomethine chromophores for opto-electronic 

materials 

Ioan Cianga,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Conjugated comb-like polymers obtained by 

combination of ATRP, ROP and coupling 

processes 

 

Cea de-a treia ediție a simpozionului s-a desfășurat în perioada 7-9 iunie 2010, 

la București și Iași. Conferențiarii au fost: 

Hans Wolfgang Spiess,  

Max Planck Institute, Mainz, Germany  

(fost președinte al European Polymer 

Federation)  

 

Interplay of Structure and Dynamics in 

Macromolecular and Supramolecular 

Systems 

Robert H. Grubbs,  

Caltech, Pasadena, USA 

(premiul Nobel pentru Chimie, 2005) 

 

Use of Olefin Metathesis in the Synthesis of 

Functional Polymers 

Ionel Haiduc,  

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, 

Romania 

(Președintele Academiei Române) 

 

Polymers, Macromolecules, Supermolecules? 

Virgil Percec,  

University of Pennsylvania, Philadelphia, 

USA 

(editor al Journal of Polymer Science) 

 

Bioinspired Synthesis of Complex Functional 

Systems 

Donald A. Tomalia,  

Central Michigan University, Mt. Pleasant, 

USA  

(creatorul structurilor dendritice)  

 

In Quest of a Systematic Framework for 

Unifying and Defining Nanoscience 

Bernadette Charleux, 

Claude Bernard University, Lyon, France, 

(medalia de argint a CNRS) 

 

Polymerization-Induced Micellization in 

Selective Solvents 

Ehud Keinan,  

Technion, Haifa, Israel, and Scripps, La 

Jolla, USA  

(Henri Taub Prize for Academic Excellence,) 

 

Novel Bio-Inspired Structures and Functions 

Robert B. Grubbs, 

SUNY, Stony Brook, USA 

Shaping Nanostructures from the Bottom Up 

with Block Copolymers 
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Lista conferințelor a fost completată la Iași de:  

Maria Zaharescu, 

“I. G. Murgulescu” Institute of Physical 

Chemistry, Bucharest, Romania  

(membru corespondent al Academiei 

Române) 

Sol-Gel Hybrid Nanocomposites with Oxide 

Nanoparticles 

Călin Deleanu,  

“C. D. Nenitescu” Institute of Organic 

Chemistry, Bucharest, Romania 

Nitrogen NMR: from a Precious Stone to a 

Common Place 

Mariana Cristea, 

 “Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

Dynamic Mechanical Analysis in Polymer 

Science – A Chemist Point of View 

Carmen Racleș,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

Siloxane Containing Compounds in 

Supramolecular Structures 

Eugen Gheorghiu,  

International Center of Biodynamics, 

Bucharest, Romania 

Quantitative Assessment of the Interaction 

between Antimicrobial Peptides and Lipid 

Membranes; Analytical and Theoretical 

Challanges 

Dana-Mariana Dămăceanu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Polymers Containing Oxadiazole Ring for 

Advanced Materials 

Gheorghe Fundueanu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Intelligent Polymeric Hydrogels for Self-

Regulated Drug Delivery Systems 

  

Această a treia ediție a manifestării a inclus în program și prezentări ale 

tinerilor doctoranzi din cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”. 

O șansă pentru “schimbul de mâine”. Și mâine este foarte aproape, pentru că trăim 

într-o lume în care timpul nu are răbdare. 

Sfârșitul lunii mai 2011 a adus din nou în Aula Academiei Române nume 

sonore ale ştiinței polimerilor, pentru cea de a IV-a ediție a simpozionului. 

Manifestarea a fost deschisă de Academicianul Ionel Valentin Vlad, Vicepreședinte al 

Academiei Române. Au conferențiat atunci: 

David Haddleton,  

Warwick University, UK  

(Macro Group UK Medal 2006) 

 

Polymer bioconjugates and glycopolymers 

Raffaele Mezzenga,  

ETH, Zurich, Switzerland,  

(Young Scientist Research Award (AOCS)) 

Playing supramolecular LEGO with 

dendrons, dendrimers and dendronized 

polymers 

Michael L. Klein,  

Temple University, Philadelphia, US  

(Premiat RCS pentru dezvoltarea algoritmilor 

și metodelor ingenioase de simulare și 

înțelegerea proprietăților sistemelor 

macromoleculare și ansamblurilor moleculare) 

 

 

Computational Materials Science and the 

Nano-Bio-Med Frontier 

Martin Möller,  

Textile Chemistry and Macromoleculary 

Chemistry RWTH, Aachen, Germany 

(Körber Award pentru Știința Europeană) 

Hierarchically self-assembly of Mono- and 

Multilayers: From Polymerosomes to 

Functional Oligothiophene Films 
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Virgil Percec,  

University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 

(ACS Prize in Polymer Chemistry) 

 

Bioinspired Synthesis of Complex 

Molecular Systems 

Egbert W. Meijer,  

Eindhoven University of Technology, 

Netherlands (ACS Prize in Polymer Chemistry) 

 

Functional Supramolecular Systems 

Mihail Bărboiu,  

IEM Montpellier, France  

(European Research Young Investigator Prize) 

Dynamic interactive systems - toward 

natural selection of functions 

Sir J. Fraser Stoddart,  

Northwestern University, USA 

(Knight Bachelor, King Faisal International 

Prize) 

 

Nanoporous Carbohydrate Metal-Organic 

Frameworks 

Cristian Sorin Silvestru,  

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, 

Romania 

(membru corespondent al Academiei Române) 

Hypercoordinated Organopnicogen (M = 

Sb, Bi) Compounds – Monomeric Species, 

Oligomers and Supramolecular Networks 

Hans-Werner Schmidt,  

University of Bayreuth, Germany 

(Staudinger-Durrer Medal) 

Design of supramolecular architectures 

for functional materials 

Roeland Nolte,  

University Nijmegen, Netherlands,  

(Izatt-Christensen Award pentru Excelență în 

Chimia Macrociclurilor) 

Functional architectures from polymers 

and proteins 

  

 Din nou, la Iași s-au adăugat alți conferențiari: 

Tăchiță Vlad-Bubulac,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Trends in phosphorus-containing polymers 

Luminița Ghimici,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

Interactions of cationic polysaccharides with 

oppositely charged particles: Application to 

flocculation of clay suspensions 

Elena Perju,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Designing thermotropic polyazomethines 

based on fluorene and/or oxadiazole 

chromophores  

Mihaela Alexandru,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

New crosslinked siloxane-organic structures 

Andreea Laura Chibac,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

Polyacrylates and hybrid composites 

containing dansyl semicarbazide moieties 

for chemosensor application 

Ionel Adrian Dinu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Viscometric and rheological behaviour of 

some pendant polycations as a function of 

charge density 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Bachelor
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Mijlocul lui iunie 2012 a reunit din nou în Aula Academiei Române 

participanții la cel de al V-lea Simpozion Cristofor I. Simionescu. De la tribuna Aulei, 

vicepreședintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, a întâmpinat oaspeții. Şi au 

luat cuvântul, rând pe rând: 

Jean Francois Nierengarten,  

Louis Pasteur University and CNRS, 

Strasbourg, France  

Fullerene-containing nanostructures for 

materials science and biological applications 

Takuzo Aida,  

University of Tokyo, Tokyo, Japan  

Advanced Molecular Design of Functional 

Materials 

Frank Bates,  

University of Minnesota, Minneapolis, MN, 

US  

 

Multiblock Polymers: Panacea or Pandora's 

Box? 

Martin Moeller,  

Institute of Technical and Macromolecular 

Chemistry, Aachen, Germany  

 

Water based prepolymer systems for 

biomedical materials 

Virgil Percec,  

University of Pennsylvania, Philadelphia, 

PA, USA 

 

Materials Genome: Predicting Functions 

from First Principles 

Ecaterina Stela Dragan,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry of Romanian Academy, Iasi, 

Romania 

 

Macroporous ionic composite hydrogels with 

tuned swelling and sorption properties 

Boris Rybtchinski,  

Weizmann Institute of Science, Rehovot, 

Israel 

Water-based noncovalent nanostructures: 

robustness, adaptivity, and function 

Alexandru Rotaru,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Self-Assembled DNA Nanostructures: 

Principles and Applications 

Timothy M. Swager,  

Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge, MA, US  

 

Synthesis of Polycyclic Aromatics for use as 

High Performance Electronic Materials 

Mitsuo Sawamoto,  

Kyoto University, Kyoto, Japan 

 

Recent Advances in Precision Radical 

Polymerization: Present and Future 

Cristina Prisacariu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry of Romanian Academy, Iasi, 

Romania 

 

Advances into the Elasticity and Inelasticity 

of Polyurethane Elastomers: Sensitivity to 

Chemical and Physical Structure) 

Doron Shabat,  

Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel 

 

Self-Immolative Molecular Systems 

 

 Această ediție a marcat o nouă schimbare în strategia organizatorilor: 

desfășurat trei zile la București, programul manifestărilor a inclus și prezentările unor 

tineri cercetători români. E drept că veneau de la Institutul de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni” dar, cunoscându-i pe organizatori, cred că vor lărgi 

„pepiniera de selecție”. I-am auzit prezentându-și rezultatele, copleșiți de emoții, pe: 
 

Ionela Oanea,   

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

Activation of Hydrogel Thermosensitivity by 

Electrostatic Interaction with Bioactive 

Compounds 
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Irina Bordianu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

Hierarchical Assemblies Based on 

Silsesquioxane Hybrid Nanocomposites with 

Quaternary Ammonium Units for 

Antimicrobial Coatings  

Andrei Gabriel Zabulică,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania  

 

A New Insight on Polydispersity of 

Thermotropic Liquid Crystalline 

Polyazomethines  

Mirela Fernanda Zaltariov,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Supramolecular Structures Containing 

Highly Flexible Siloxane Groups 

Anamaria Sdrobis,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Smart and Antimicrobial Cellulosic Fibers 

Cristian Varganici,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 

Core-Shell Magnetic Nanoparticles Based on 

Silane Compounds and Magnetite: Thermal 

Behavior 

 

10 iunie 2013 a readus magia științei în Aula Academiei Române, sub aceeași 

egidă – “Frontiers in Macromolecular and Supramolecular Science - Cristofor I. 

Simionescu Symposium”, manifestarea continuând la Iași în zilele de 11 și 12 iunie. 

L-am regăsi în Aula Academiei pe profesorul Virgil Percec în aceeași poziție de 

inițiator și mentor al acestei manifestări, prezentând nonșalant (și de vreo trei ediții 

cald și amical) toți prietenii eprubetelor care au mai inventat ceva în ultima vreme  

Ca și la ediția precedentă, prezența conferențiarilor consacrați a fost 

acompaniată de nume în devenire.  

Joanna Aizenberg,  

Harvard University, Cambridge 

Supramolecular Assembly of Inorganic 

Species: Rational Design of Complex 3D 

Microarchitectures 

Michael Aizenberg,  

Harvard University, Cambridge 

Novel Self-Regulating Homeostatic Materials 

  

Valeria Harabagiu,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi 

Polysilanes – a Route to Optoelectronics 

 

Michael L. Klein,  

Temple University, Philadelphia 

Understanding Nature’s Ion Channels using 

Computation 

Marcela Mihai,  

“Petru Poni” Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi 

Biomimetic Synthesis of Calcium Carbonate 

Microparticles 

David Milstein,  

Department of Organic Chemistry, The 

Weizmann Institute of Science, Rehovot 

Design and Application of Sustainable 

Catalytic Reactions 

Martin Möller,  

RWTH, Aachen 

From Hierarchical Self-Organization towards 

Polymer Systems with Functional and Active 

Properties 

Eiichi Nakamura,  

The University of Tokyo 

Iron Catalysis in Organic Chemistry 
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Virgil Percec,  

University of Pennsylvania, Philadelphia 

Complex Functional Systems and Synthetic 

Methods 

Octavian Popescu,  

Institute of Biology, Bucharest 

Self-recognition by proteoglycans 

Peter Seeberger,  

Max Planck Institute of Colloids and 

Interfaces, Potsdam 

Preventing and Curing Infectious Diseases: 

Carbohydrate Vaccines and Continuous Flow 

Synthesis 

Frank Würthner,  

Institut für Organische Chemie, Universität 

Würzburg 

Functional Nanosystems Based on Dye 

Aggregates 

Programul “.... la fel de bun ca și celelalte” (Acad. Bogdan C. Simionescu) i-a 

adus în scenă la Iași pe mai tinerii colegi de la “Petru Poni”: 

Mihaela Olaru,  Nanostructured Materials as Protective 

Coatings for Monumental Stones 

Dan-Radu Rusu,  Progress in the Suzuki Polycondensation of 

Fluorene Monomers 

Alexandru Rotaru,  Self-Assembled DNA Nanostructures: Single 

Molecule AFM Studies and Protein Pattern 

Transfer on Functionalized Substrate 

Poate prea personal scrisă, poate prea patetică, această modestă prezentare a 

ceea ce pe scurt se cheamă, pentru cunoscători, CIS (inițialele numelui Profesorului), 

făcută de un participant la patru din cele cinci ediții, nu vrea decât să atragă atenția că 

și în momente de criză (mai mult sau mai puțin globală!) se pot găsi resurse pentru a 

recepta ceva într-adevăr frumos. Și ce poate fi mai frumos decât să umplem Aula 

Academiei Române sau Sala de Conferințe a Institutului de Chimie Macromoleculară 

“Petru Poni” cu minți tinere, nepervertite și dornice de a învăța și a afla, de a vedea că 

geniul e un om simplu, de multe ori copleșit de emoția momentului, chiar dacă 

numele lui te face să te înclini. Pentru cei neîncrezători, o sugestie: puneți numele 

conferențiarilor primelor șase ediții pe ISI Web of Knowledge și veți vedea ce indici 

Hirsch apar!!... 

În încheiere, cred că se poate parafraza: încurajați tinerii să vină la Academie, 

la București și la Iași, odată pe an, deschideți pentru o clipă porțile pragmatismului, 

indiferent cât de mult costă. Nu toți, dar destui dintre ei merită să afle din vreme ceea 

ce pot deveni dacă își urmează cu perseverență chemarea. Și noi cu toții avem astfel 

de resurse. 

Și ar mai fi încă ceva: mulțumind Academicianului Cristofor I. Simionescu 

pentru moștenirea lăsată, poate ne oprim o clipă din iureșul vieții moderne și ne 

amintim că lângă noi mai sunt încă o parte din oamenii care ne-au crescut! Ce frumos 

ar fi să ne amintim de ei! 
 

       Conf. dr. ing. Ana-Maria ALBU 

Universitatea POLITEHNICA din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

Departamentul de Bioresurse și Compuși Macromoleculari 
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