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In memoriam
Academician Profesor EUGEN ANGELESCU (1896-1968)

 Academicianul Profesor Eugen Angelescu s-a născut la 4 ianuarie 1896, la 
Râmnicu- Vâlcea, în familia judecătorului Ion Angelescu. A fost crescut şi educat din 
copilărie în spiritul dreptăţii, corectitudinii şi al respectului faţă de lege. Peste ani, 
fiind decan şi preşedinte al comisiei de admitere, atrăgea atenţia celor care 
răspundeau de desfăşurarea examenului: «O greşeală de-a noastră poate schimba 
sensul vieţii unui tânar. Nu avem dreptul să facem aşa ceva ». A urmat şcoala 
primară în oraşul natal, liceul la Craiova (liceul «Carol»), iar studiile universitare la 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe, secţia Fizică-Chimie, în perioada 
1913-1918.

În ultimii doi ani, fiind mobilizat pe front, ca locotenent în Regimentul de
Transmisiuni, a avut dreptul să îşi continue studiile la Universitatea din Iaşi, unde, îşi 
amintea el: «În Iaşiul din 1917, care a simţit din plin suferinţele războiului, în Iaşiul
plin de epidemii şi dureri, a rămas o singură oază – Universitatea ». În anul 1918 se
întoarce la Bucureşti decorat cu Crucea Comemorativă, şi îşi încheie studiile 
universitare, obţinând Licenţa în Ştiinţe Fizico – Chimice cu menţiunea «Foarte 
Bine».

Dintre profesorii pe care i-a avut în universitate şi care i-au marcat formaţia 
ştiinţifică, îi aminteşte mai târziu pe: Gheorghe Longinescu (Chimie anorganică), 
Constantin Istrati (Chimie organică), Ludovic Mrazec (mineralogie, cristalografie) şi 
Alexandru Zaharia (Chimie agricolă), iar ca figuri de asistenţi care i-au rămas în 
memorie: Traian Gheorghiu (Electricitate) şi Iuliu Voicu (Chimie agricolă) la 
*Bucuresti, şi Gheorghe Alexa (Chimie tehnologică), la Iaşi. Peste ani, profesorul 
spunea: « Am simţit atunci (cand l-a cunoscut pe prof. Alexa, « conu’ Iorgu » la
Universitatea din Iaşi) ce înseamnă un asistent bun, un asistent pasionat de sarcinile 
de îndrumător al tineretului, un asistent care ştie să mobilizeze forţele unui student, 
pentru a obţine rezultatele cele mai bune în munca de laborator » *.

*
 Citările din amintirile profesorului au fost reproduse din volumul « Eugen Angelescu-Viata si

Opera », de G. Vasiliu, F. Cornea, G. Popescu, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1998.
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  În 1919 este numit asistent suplinitor la Catedra de Chimie Agricolă din  
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, al cărei titular din 1906 era 
Profesorul Alexandru Zaharia, întemeietorul învăţământului de Chimie Agricolă din 
România. Spre sfârşitul anului 1919 obţine o bursă de studii şi pleacă în Italia unde, 
în cadrul Institutului de Chimie al Universităţii din Roma, va  face cercetări sub 
conducerea Profesorului Emanuele Paterno, personalitate marcantă în domeniul 
chimiei, ale cărui cercetări abordau o problematică vastă, de la stereochimie la 
studiul unor compuşi organici naturali, sinteze de compuşi organici, dar şi cercetări 
în domeniul fotochimiei,  la care a adus o contribuţie semnificativă la începutul 
secolului XX .

Cercetările efectuate de Eugen Angelescu în perioada studiilor doctorale la 
Roma au fost axate în special pe  domeniul compuşilor organici  naturali, şi anume 
pe studiul  unor uleiuri esenţiale (amestecuri complexe de compuşi organici în care 
predomină derivaţii terpenoidici) obţinute din plantele Satureja Montana, Tymus
Vulgaris,Thymus Striatus şi Origanum. În afara acestor preocupări, sunt de menţionat 
studiile proprietăţilor unor soluţii coloidale, ale unor amestecuri binare sau ternare, 
precum şi cele privind solubilitatea unor compuşi organici, efectuate împreună cu 
Prof. Pietro Leone.

Procupat de lărgirea orizontului său ştiinţific, în aceasta perioadă audiază şi 
cursuri de Chimie Organică, Chimie Fizică şi Chimie Farmaceutică, susţinute de 
profesorii S.Cannizzaro, E. Paterno şi P. Leone. Trebuie adăugat că, in perioada 
petrecută la Roma, a activat şi în cadrul societăţii “Dacia Traiana”, cadru în care a 
introdus şi ţinut primul curs de limba română la Universitatea Populară din Roma. 
Remarcabil este faptul că rezultatele referitoare la influenţa factorilor fizico-chimici 
(temperatură, pH, cosolvent) asupra solubilităţii unor fenoli cloruraţi, obţinute în 
perioada studiilor doctorale la Universitatea din Roma şi publicate în Gazzeta 
Chimica Italiana (1922), care au fost reproduse şi incluse în Monografia Seidell 
[Solubilities of Inorganic Compounds, New York, 1928, p. 1349] sunt şi în prezent 
citate şi comentate in literatura de specialitate [Steven J. Stevertson, Doctor’s
Dissertation, Institute of Paper Science and Technology, Atlanta, Georgia, USA,
1995].

În anul 1922 susţine teza de doctorat obţinând titlul de Doctor în Chimie, cu 
nota maximă şi menţiunea ‘’cum laude’’. După susţinerea tezei, revine în ţară unde 
îşi reia postul de asistent stagiar. În anul 1924 devine asistent definitiv, apoi 
conferenţiar suplinitor în 1926. Totodată, i se acordă conducerea de doctorat, 
activitate incepută deja din  perioada studiilor la Roma şi i se încredinţează  predarea 
primului curs de Chimie Fizică la Universitatea din Bucuresti.  

În acest context trebuie precizat că, în România, predarea acestei discipline  
începuse la Universitatea din Iaşi din 1921, unde profesorul Petre Bogdan, care îşi 
sustinuse docenţa în Chimie Fizică în 1906, a condus cu dăruire şi competenţă 
această catedră timp de peste două decenii. Cîtiva ani mai tîrziu, în 1923, a urmat 
constituirea catedrei de Chimie Fizică la Universitatea din Cluj, catedră  al cărei 
titular a fost profesorul Dan Rădulescu.  

La Universitatea din Bucuresti, titular al conferinţei de Chimie Fizică a fost 
numit Eugen Angelescu, care a predat acest curs timp de 11 ani (1926-1936), iniţial 
ca suplinitor, apoi, după promovarea examenului de docenţă în 1929, în faţa unei 
comisii formată din profesorii C. Miculescu, P. Bogdan, N. Dănăilă, G. Longinescu, 
Stefan Minovici, N. Costeanu şi Dan Rădulescu, în calitate de conferenţiar definitiv. 
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      În această perioadă a redactat Cursul de Chimie Fizică (litografiat), [Ed. Fac. 
de Stiinţe, 1931]. Ulterior, în 1940 publică în Editura Fundaţiilor regale, 
« Introducere în Chimia fizică », lucrare care “se adresează studenţilor, profesorilor 
de liceu, chimiştilor profesionişti, într-un cuvânt tuturor celor ce doresc să cunoască, 
în linii generale, ideile de bază în interpretarea fenomenelor fizico-chimice.”
Claritatea expunerii, precum şi alegerea demonstraţiilor mai simple fară a renunţa la 
rigurozitate, dar insistând asupra interpretării fizice a fenomenului, au făcut ca 
această lucrare să fie deosebit de apreciată de serii întregi de studenţi şi profesori în 
deceniile următoare.  
    Subliniind importanţa acestor contribuţii, Academicianul  Prof. George 
Atanasiu spunea în cuvântul său, rostit cu prilejul aniversării a 6o de ani de la 
naşterea profesorului: « Meritul colegului Angelescu a fost de a preda un curs de
Chimie fizică clar şi bine proporţionat în părţile sale. A fost primul curs de acest fel 
ţinut la Facultatea de Stiinţe a Universităţii din Bucureşti. Un merit tot aşa de mare 
este acela de a fi dus la bun sfârşit o serie de lucrări interesante de chimie fizică. 
Citez aici, de exemplu, acele lucrări privind amestecurile binare lichide, fenomene 
de adsorbţie şi de repartiţie între două faze, etc. »

În anul 1936, conferenţiarul Eugen Angelescu ocupă prin concurs postul de 
titular al Catedrei de Chimie Organică de la Facultatea de Stiinţe a Universităţii din 
Bucureşti, funcţie pe care a exercitat-o pâna la pensionarea sa în 1967. Cu acest 
prilej, profesorul Dan Rădulescu de la Universitatea din Cluj, care fusese membru în 
comisia pentru examenul său de Docenţă, îi scria, odată cu felicitările şi salutările 
sale: « Dacă îmi exprim un deziderat, ar fi ca, ajungând şef de şcoală şi director de
institut, să aplici celor mai tineri procedeul pe care oameni de suflet şi simţ de 
răspundere l-au aplicat, ca şi mine, cu dumneata: sprijină cât poţi şi dă drum liber la 
dezvoltarea elementului excepţional dotat! Să nu fii ca «arborele Upas», la umbra 
căruia nu creşte nimic viu».

Este un deziderat pe care profesorul l-a urmat pe tot parcursul vieţii, creind şi 
menţinând de-a lungul anilor în colectivul Catedrei de Chimie Organică o atmosferă 
de muncă ştiinţifică susţinută şi cinstită, dar şi destinsă, bazată pe înţelegere şi 
colaborare, în care au activat generaţii întregi de doctoranzi şi viitori profesori.       

Pe tot parcursul carierei sale universitare, Eugen Angelescu a desfăşurat toate 
tipurile de activităţi didactice - seminarii, lucrări practice de laborator, cursuri, la 
disciplinele de Chimie Agricolă, Chimie Organică, Chimie Fizică, dând dovadă de un 
înalt profesionalism, tact pedagogic, un adevărat respect pentru munca didactică şi 
preţuire pentru tineret. 

Timp de aproape 50 de ani, profesorul Eugen Angelescu a educat generaţii de 
chimişti în spiritul acurateţii ştiinţifice şi preciziei experimentale, şi a desfăsurat pe 
lânga activitatea  universitară,  depusă cu competenţă şi dăruire, şi o vastă activitate 
de cercetare ştiinţifică, caracterizată prin rigurozitate şi deschizătoare de noi domenii. 
Plecând de la premiza « că sufletul şcolii este profesorul », a orientat predarea
Chimiei Organice în cadrul Facultaţii de Stiinţe din Universitatea Bucureşteană în 
spiritul tradiţiei marilor înaintaşi, profesorii Constantin Istrati şi Stefan Minovici, 
într-o direcţie convergentă cu tematica cercetării ştiinţifice în care era implicat, 
sprijinind cercetările care abordau probleme de relaţii structură - proprietaţi şi 
mecanisme de reacţie în Chimia Organică.  

În plan didactic, a introdus, pe lângă cursurile de bază adresate studenţilor din 
anii II şi III, seminarii şi consultaţii facultative cu studenţii, care încurajau, printr-un 
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contact direct cu profesorul, gândirea independentă şi antrenarea tinerilor în munca 
de cercetare.

După 1948, anul în care, prin desprinderea din Facultatea de Stiinţe, ia fiinţă 
Facultatea de Chimie la Universitatea din  Bucureşti, paleta de discipline predate în 
cadrul  specializării de Chimie Organică s-a diversificat, introducându-se cursuri noi,  
axate pe direcţiile de cercetare ale catedrei, ca: Teorii moderne în Chimia Organică,
susţinut de profesorul Eugen Angelescu, Sinteza si Analiza Organică, Cataliza 
Organică, susţinute de profesorul dr. George Vasiliu, şi de dr. Francisc Albert, 
ulterior profesor la Institutul Politehnic din Bucureşti, oferind în acest mod o 
posibilitate de afirmare unor grupuri de cercetare independentă, şi dezvoltând astfel 
conceptul de şcoală, aşa cum a înţeles-o profesorul. Astfel, alături de Chimia
tehnologică introdusă în planul de învaţământ in 1947, disciplina Cataliza în Chimia
Organică, introdusă în 1954, asigura pregatirea studenţilor chimişti din universitate 
în domeniul chimiei aplicate şi a constituit punctul de plecare al Catedrei de Chimie 
Tehnologică şi Cataliză, infiinţată in 1962, şi condusă cu competenţă de Profesorul 
I.V. Nicolescu, până la pensionarea acestuia in 1981. 

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică,  domeniile în care a avut 
remarcabile rezultate originale şi priorităţi, au fost marcate, pe de o parte, de 
pregătirea sa de chimist organician prin doctoratul în Chimie pură - Chimie Organică 
(1922), şi pe de alta în Chimie Fizică, atestată prin Docenţa în Chimie Fizică (1929). 
Această dublă formaţie se reflectă în tematica de cercetare abordată, orientată atât 
către probleme de Chimie Fizică organică dar şi de Chimie Organică aplicată, în
majoritatea cazurilor pornind de la rezultatul cercetărilor cu caracter fundamental pe 
care le efectuase. Importanţa contribuţiilor aduse în aceste domenii este ilustrată prin 
publicaţii în reviste de largă circulaţie, (reviste ca Z. fur Physicalische Chemie,
Kolloid Zeitschrift, Journal de Chimie Physique, Bull. Assoc. Chim. France, Rev.
Roumaine Chim., etc), şi prin citarea şi reproducerea rezultatelor experimentale ale 
grupului condus de Eugen Angelescu în monografii de referinţă ca Seidell, sau 
Landolt-Bornstein. Dintre aceste direcţii menţionăm doar câteva, continuate si 
dezvoltate ulterior în cadrul unor teze de doctorat ale colaboratorilor săi, conduse de 
profesor:
- Studiul sistemelor binare şi ternare în raport cu solubilitatea hidrocarburilor în
amestecuri de solvent, punctul critic de solubilitate, care a condus la concluzii de
mare interes aplicativ privind validitatea metodelor analitice de studiu ale
amestecurilor de hidrocarburi.
- Studiul naturii combinaţiilor zaharozei cu calcea (oxidul de calciu), a avut, pe
lânga importanţa teoretică privind structura lor, şi aplicaţii industriale la purificarea 
sucurilor şi dezaharificarea melaselor. Pentru aceste lucrari, citate şi apreciate în 
literatura de specialitate [E.O. von Lipmann, Chemiker Zeitung 57, 116 (1933)] i s-a
acordat  premiul  Asociaţiei Chimiştilor din Franta, [Bull. Association des Chimistes
52, 675 (1935)], şi a fost ales membru al Societăţii « Maison de la Chimie », Paris,
Franţa (1936). 
- Cercetări în domeniul uleiurilor vegetale, finalizate prin elaborarea unei metode,
bazată pe definirea unei constante, « punctul de furfurol », ce caracterizează 
proprietăţile sicative ale uleiurilor, cu aplicaţii în procesele tehnologice care implică 
modificări structurale, ca hidrogenarea, oxidarea, etc. 
- Studiul combinaţiilor de incluziune şi al activitaţii optice a unor compuşi organici,
în vederea elaborării unei metode de separare din racemici a unor compuşi în stare 
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pură. S-au obţinut deasemenea noi compuşi de incluziune, clatraţi ai tirozinei şi 
tioureei cu derivaţi heterociclici, erbicide, vitamina A.  
- Studiul naturii unor combinaţii moleculare ale aminelor aromatice cu acizii 
alifatici, pe baza variaţiei unor proprietăţi fizico-chimice, ca tensiune superficială, 
viscozitate, conductibilitate electrică. 
- Cercetări cu caracter biochimic, în colaborare cu Institutele  «Dr. Victor Babeş” şi 
“Dr. C. I. Cantacuzino». Acestea au vizat regenerarea mediilor de cultură şi influenţa 
unor factori vitaminici asupra  dezvoltării streptococilor. In studiile efectuate asupra 
stafilochinozei s-a utilizat metoda şi aparatura concepută de profesorul Angelescu şi 
colaboratorii, pentru măsurarea presiunii osmotice. 
- Cercetări în domeniul Chimiei coloidale : Domeniul de cercetare care i-a captat
interesul incă din anii ‘30, introdus iniţial ca un capitol in Cursul de Chimie fizică 
predat la Facultatea de Stiinţe a Universitaţii din Bucuresti, este Chimia coloidală.
Cercetările sale în acest domeniu s-au axat pe studiul sistemelor coloidale organice 
(coloizi de asociaţie ai sărurilor acizilor graşi superiori), evidenţiind corelaţia între 
proprietăţile fizico-chimice şi gradul de dispersie.  

În primul articol, care îi consacră prioritatea în domeniu, « Contribuţii la 
studiul sistemelor săpun-crezol-apă » [Kolloid Zeitschrift, 191, 1930, p. 247-336] se
semnalează pentru prima dată un fenomen, cunoscut astăzi sub numele de “Efectul
Angelescu”, denumire intrată în circuitul ştiinţific internaţional la cel de al “XVI-lea
Congres de Istoria Stiinţei”, Bucuresti, 1981.

Acest efect a fost citat şi comentat în numeroase tratate şi lucrări de 
specialitate, menţionăm doar « Traite de Chimie Organique » al lui Grignard (vol
XXII), « Solubilisation and Related Phenomena » de M.E. Laing, Mc. Bain, E.
Hutchinson, şi «  Viskositat der Kolloide » de W. Philipoff. Totodată, «  Efectul
Angelescu » a constituit punctul de plecare al cercetărilor de Chimie coloidală in 
Romania şi în alte şcoli, ca de pildă cele conduse de J. W. McBain, Per Ekwall, A.M. 
Bose sau A.T.C. Lawrence [J. W. Mc Bain and A. Steward, J. Chem. Soc. 1933, 928,
Per Ekwall [Kolloid Z., 1937, 77, 80, Acta Chem. Scand 1955, 9, 1450 ; 1956, 10,
215, 227 ; A.M. Bose and K. N. Mehrotra, J. Colloid. Sci. 1956, 11, 250; Kolloid Z
1958, 38, 42; 1959, 63, 15].

Reliefând impactul contribuţiei sale la dezvoltarea Chimiei coloidale, 
Societatea Kolloid Gesellschaft publică, cu prilejul centenarului profesorului, un 
amplu articol de ansamblu : “Eugen Angelescu şi efectul Angelescu » [Klaus
Beneke, Biografii şi viaţa ştiinţifică a oamenilor de ştiinţă care s-au ocupat de coloizi 
şi ale căror date biografice sunt legate de anul 1996. Contribuţii la istoria ştiinţelor 
coloidale, VIII, Comunicări ale Societăţii Kolloid Gesellschaft, 1999, pag 255-273,
Editura Reinhard Knof, Nehmten, ISBN 3-934413-01-3].

Eugen Angelescu a avut deasemenea contacte ştiinţifice cu mari personalităţi 
ale chimiei internaţionale, ca: Wolfgang Ostwald, fondatorul Societaţii de Chimie
Coloidală (Kolloid Gesellschaft, 1922), Max Ernst August Bodenstein, Raphael
Eduard Liesegang şi Pjotr Aleksandrovich Rehbinder.

Ca o recunoaştere a prestigioasei sale activităţi didactice şi stiinţifice,
Profesorul Eugen Angelescu este ales în 1939 membru corespondent al Academiei
Române. In anul 1948, datorită contextului politic al epocii, i se retrage titlul, redat in 
1955 (membru corespondent), iar în 1963 este ales membru titular [D. Marchidan,
« Chimişti in Academia Româna », Ed. Academiei Române, Bucuresti, 2013].
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Cercetările grupului condus de profesorul E. Angelescu în  domeniul Chimiei 
coloidale au continuat în cadrul « Sectorului de Chimie Coloidală » al Academiei 
Române, înfiinţat in 1953, pe care profesorul Angelescu l-a condus până la moartea 
sa în 1968, contribuind astfel la crearea Şcolii de Chimie Coloidală din România.

Într-o lucrare de ansamblu aparută în 1962, « Recherches sur les Colloides
electrolitiques d’association » precum şi într-o conferinţă prezentată la al VI-lea 
Congres Internaţional de detergenţi de la Bruxelles, (1964) profesorul Eugen
Angelescu face o sinteză a cercetărilor efectuate de grupul de cercetare condus de-a 
lungul anilor, publicate in reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate, ca de 
exemplu : Kolloid Z., Colloidnai Jurnal, Z. Physik. Chemie, Helvetica Chimica Acta,
Discuss. Faraday Soc.

Dupa moartea sa, Sectorul de Chimie Coloidală, scindat în două colective, a 
funcţionat în perioada 1968-1989, în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al 
Ministerului Industriei Chimice, pentru ca, după 1990 sa devină Laboratorul de 
Chimie Coloidală (LCC) din Institutul de Chimie Fizică «I. G. Murgulescu» al 
Academiei Române.

O altă latură a personalitaţii ştiinţifice şi didactice a profesorului Eugen 
Angelescu, care reliefează rolul său asumat de creator de ştiinţă şi profesor, o 
reprezintă activitatea sa în cadrul Societaţii de Chimie din România.

Înfiinţată în 1919 şi recunoscută ca personalitate juridică în 1921, Societatea
de Chimie din România (SCh.R) avea  scopul de a contribui la progresul chimiei şi 
de a face cunoscute realizările din acest domeniu în ţară şi străinătate. Primul 
preşedinte de onoare a fost profesorul Petru Poni, iar primul secretar general al 
societăţii a fost profesorul Ştefan Minovici, a cărui contribuţie la educaţia ştiinţifică 
a tinerilor chimişti în spiritul seriozităţii, corectitudinii, pasiunii şi al colaborării cu 
alte grupuri de cercetare, a fost esenţială pentru atmosfera creată în cadrul societăţii.

Profesorul E. Angelescu, membru de la inceput în SCh. R., a participat la
organizarea în ţară a unor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. Astfel, la
primul Congres Naţional de Chimie organizat în ţară, (Sinaia 1924) s-au definit cele 
trei direcţii, devenite ulterior secţii : «Chimie pură şi didactica Chimiei», «Chimie
Aplicată»  şi «Chestiuni profesionale». Cu prilejul primei conferinţe IUPAC
organizată în Romania, desfaşurată la Bucureşti in 1925, în prezenţa unor somităţi
ale chimiei mondiale, s-a pus piatra fundamentală a clădirii Institutului de Chimie 
teoretică al Facultaţii de Stiinţe din Universitatea Bucuresti, pe Splaiul Indepedentei
87-89, local care a devenit ulterior sediul Facultăţii de Chimie, după 1948, anul 
desprinderii din Facultatea de Stiinţe.

SCh.R organiza periodic conferinţe ştiinţifice pe teme de interes pentru
cercetarea şi învăţământul chimiei în ţară şi străinătate. Din tematica acestora cităm 
doar două exemple: “St. Minovici – Despre starea industriei chimice în România –
Analiza posibilităţilor de dezvoltare, în 1920, iar în 1928 E. Angelescu, conferenţia
despre “ Progresele în studiul coloizilor “, domeniu în care se remarca prin
contribuţii de înaltă valoare stiinţifică “ [S. Roşca, C. Luca, Bull SCh.R, nr XVII,
2009, p. 4].

Ca secretar general al SCh.R, ales în 1932, a luptat pentru afirmarea
societăţii atât prin manifestări ştiinţifice organizate în ţară (Congresul Naţional de
Chimie, Timişoara, 1933 şi Constanţa, 1936), dar şi în probleme legate de 
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învăţământul chimiei, ca: unificarea programelor şi a duratei de studiu, a diplomei de 
licenţa între diferite universităţi din ţară, (diplome de licenţă în Fizică-chimie, numai
Chimie, sau numai Fizică), precum şi problema echivalării diplomelor obţinute la
universităţi străine, discutată la Congresul de la Braşov, 1930). Astfel, în raportul 
activităţii SCh.R din anul 1934, E. Angelescu scria: « Cu toate greutăţile materiale
prin care au trecut aceste laboratoare, care de trei ani nu au mai primit de la stat
nici o subvenţie, activitatea noastră ştiinţifică a fost mulţumitoare, Societatea şi-a
ţinut regulat şedinţele lunare cu comunicări originale, iar buletinul nostru ştiinţific a 
apărut regulat cu lucrări prezentând un real interes privind atât chimia pură, cât şi
chimia aplicată. Aceasta se datoreşte devotamentului membrilor săi, care, cu 
sacrificii mari, au căutat să menţină nivelul cercetării, prestigiul ştiinţei româneşti ».

Pe linia activităţilor desfăşurate pentru dezvoltarea învaţământului Chimiei în 
România, trebuie menţionat că Profesorul Eugen Angelescu a fost Prorector al 
Universităţii din Bucureşti în perioada 1955-1958. În această calitate a susţinut
importanţa cercetării ştiinţifice a studenţilor pentru formarea lor ca viitori specialişti 
sau profesori: “Învaţământul superior trebuie să organizeze instrucţia astfel incât să 
trezească în student, chiar din timpul anilor de studiu, dorinţa de a introduce ceva
nou, de a propune rezolvări proprii, de a învăţa să lucreze independent…. Cercurile 
ştiinţifice studenţeşti sunt şcoala în care se formează astfel de specialişti încă de pe 
băncile facultăţii şi totodată sunt şi o şcoală de înaltă educare morală” sunt cuvinte
de stringentă actualitate şi azi. Un alt îndemn adresat studenţilor : «Voi sunteţi 
chimiştii de mâine. Sunteţi chemaţi să studiaţi, să cunoaşteţi materiile prime ale ţării 
pentru a le valorifica la maximum… Sunteţi profesorii şi cercetătorii de mâine… Veţi
forma generaţii de cetăţeni animaţi de un patriotism luminat, care să-şi iubească 
patria nu numai pentru că este a lor, ci pentru că vor urmări să realizeze în ea 
idealul de bunătate şi generozitate».
 Timp de mai bine de o jumătate de secol, Profesorul E. Angelescu a 
desfăşurat o prodigioasă activitate de învăţământ şi cercetare. A îndrumat şi condus 
peste 50 de teze de doctorat, a publicat cursuri şi manuale ( Chimie fizică, 1931, 1940
şi Chimie Organică- partea I, 1948, şi Probleme teoretice de Chimie organică, E.
Angelescu, F. Cornea, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1969).  

Ca profesor de Chimie Organică, cursul său, întotdeauna la prima oră a 
dimineţii cu o punctualitate devenită proverbială, se caracteriza prin claritate şi 
metodă, era un curs viu, în care materia predată se îmbina cu personalitatea sa, aşa 
cum arată unul dintre foştii studenţi şi colaboratori «  profesorul oferea studenţilor,
pe lângă o subtilă sistematizare  a materiei predate, şi un exemplu de dăruire totală 
in gestul didactic » [Oswald Horer, O seamă de personalităţi, Schiţe de portret, Ed.
Anima,  Bucureşti, 2010, p.9].

În amintirea multor serii de studenţi au rămas şi examenele susţinute la
Chimie Organică, în care profesorul căuta întotdeauna să asigure un climat destins, 
diminuând stresul inerent unei confruntări cu profesorul printr-o glumă sau un cuvânt 
cald şi căutând întotdeauna să afle « ce ştie studentul, nu ce nu ştie ». Încuraja
deasemenea discuţia liberă, dincolo de subiectul de pe bilet, menită să îi încurajeze 
pe studenţii buni, pasionaţi de chimie, să îşi exprime propriile idei şi puncte de 
vedere. Unui fost student, devenit apoi colaborator, care voise să iasă din examen 
realizând că a scris greşit o reacţie pe tablă, profesorul i-a spus: « Nici nu ştii cât m-a
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bucurat reacţia ta de furie pe tine însuţi. Aşa m-am putut convinge că pentru tine 
chimia era parte din propria-ţi fiinţă, că era vocaţia ta, şi acesta este lucrul cel mai 
important, unul din cei doi piloni esenţiali ai vieţii: existenţa afectivă şi profesiunea»
[Op.cit., p.12].

Viaţa profesorului Eugen Angelescu s-a contopit cu profesia sa, aşa cum 
mărturisea tinerilor asistenţi spre sfârşitul carierei: « Activitatea didactică, cursurile, 
seminariile nu mi-au devenit niciodată monotone, plictisitoare, fiindcă un lucru 
repetat devine nou prin materialul uman care îl recepţionează. Ştiam că există un 
procent de cca 10% din studenţi care gândesc sau vor gândi cele prezentate altfel
decât mine. Şi încă ceva: numai cel ce are, poate da altora, pentru mine afirmaţia
are rol de principiu. »

A fost membru al unor prestigioase societaţi ştiinţifice: Kolloid Gesellschaft-
Germania, Maison de la Chimie, Association des Chimistes de France, Commission
Internationale des Industries Agricoles - Olanda, Membru al Academiei Române. A
fost deasemenea Secretar general al Societăţii de Chimie din România, Director 
Adjunct al Centrului de Cercetări de Chimie Organică, Profesor consultant la 
Academia Militară, Decan al Facultaţii de Chimie, şi Prorector al Universităţii din 
Bucureşti. 
   Pentru meritele sale deosebite în domeniul învaţământului şi cercetării i s-a 
acordat titlul de « Profesor emerit » iar un amfiteatru din Facultatea de Chimie, în
localul din Şos. Panduri, îi poartă numele. În 2011, Anul Internaţional al Chimiei, 
S.Ch.R a organizat diverse manifestări în care a fost evocată şi omagiată activitatea 
stiinţifică şi didactică a profesorului E. Angelescu. Dintre acestea, menţionăm «  A
10-a Conferinta de Chimia Coloizilor şi suprafeţelor » Galaţi,  România, 9-11 June, 
2011 », la care conducătorul Laboratorului de Coloizi din cadrul Institutului de 
Chimie Fizică « I.G. Murgulescu » al Academiei Române, dr. Dan-Florin Anghel, a 
susţinut prezentarea: Professor Eugen Angelescu, Founder of the Roumanian
School of Colloidal Chemistry, şi Simpozionul Naţional “Didactica Fizicii si
Chimiei”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la Colegiul National 
“Mircea cel Batrân” din oraşul natal Râmnicu - Vâlcea.  

În semn  de recunoştinţă a multor generaţii de studenţi, seria de absolvenţi din 
1964, seria aniversară a centenarului Universităţii din Bucureşti, ultima serie la care 
profesorul a ţinut cursul de Chimie Organică, a realizat un medalion (basorelief) al 
profesorului Eugen Angelescu în holul de intrare al Facultăţii de Chimie din Blvd. 
Elisabeta 4-12.

După o viaţă dedicată învăţământului, cu devotament şi generozitate, profesor 
stimat şi iubit, cu o contribuţie ştiinţifică valoroasă recunoscută în ţară şi străinătate 
de către remarcabile personalităţi, fondator al Şcolii de Chimie Coloidală din 
România, profesorul Eugen Angelescu se înscrie în galeria marilor profesori ai
Universităţii din Bucureşti, omagiaţi în anul aniversării a 150 de ani de existenţă, 
reprezentând un model pentru tânăra generaţie de azi şi de mâine.  

Prof. Dr. Felicia Cornea
Cercetator stiintific principal I Georgeta Popescu
Prof. Dr. Elena Volanschi
Universitatea Bucuresti
Facultatea de Chimie
Bd. Regina Elisabeta 4-12, Bucuresti
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FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ȘI 
INGINERIA MEDIULUI

I. Scurt istoric
În anul 1920, eforturile legitime ale oficialităților reprezentative ale orașului 

Timișoara de a înființa o universitate au fost în sfârșit încununate cu succes, prin 

bunăvoința Regelui Ferdinand al României, care a semnat Decretul nr. 4822 din 11 

noiembrie 1920 de înființare a Școlii Politehnice din Timișoara. Primul rector al nou-

înființatei universități a fost ilustrul matematician Traian Lalescu. 

Rectoratul Universității Politehnica Timișoara 

Creșterea prestigiului științific al cadrelor didactice a determinat dezvoltarea 

continuă a Școlii Politehnice și cristalizarea domeniilor abordate, astfel încât, în anul 

1933 au fost înființate două facultăți distincte: Electromecanică și Mine &

Metalurgie, iar în 1941, Facultatea de Construcții. Învățământul agricol de pe 

meleagurile timișene își are sorgintea tot în Școala Politehnică, anul 1945 marcând

nașterea Facultății de Agronomie.

Înființarea Facultății de Chimie Industrială este indisolubil legată de numele 

profesorului Coriolan Drăgulescu. Fost cadru didactic al Facultății de Chimie din 
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Cluj, după perioada de refugiu, Coriolan Drăgulescu devine titular la Catedra de 

Chimie Agricolă și Alimentație din cadrul Facultății de Agronomie.

În calitate de membru al corpului didactic al Politehnicii timișorene, 

profesorul Coriolan Drăgulescu are inițiativa de a înființa o școală de inginerie 

chimică, imperios necesară pentru nevoile unităților industriale din partea de vest a 

României. Împreună cu distinsul om de știință prof. dr. Ilie Murgulescu, rector al 

Politehnicii din Timișoara din acea vreme, chimist remarcabil al științei românești, 

începe demersurile pentru transpunerea în viață a acestei idei. Ca urmare, Consiliul

Profesoral Unit și Senatul Politehnicii din Timișoara, în ședința din 18 februarie 

1948, au hotărât printr-un amplu „Memoriu”, să solicite înființarea în orașul 

Timișoara a Facultății de Chimie Industrială.

 După reforma învățământului din 1948, prin Decretul Prezidențial nr. 161 din 

22 iulie 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale, pe baza deciziei nr. 1 111 din 

1948 a Consiliului de Miniștri, se înființează Facultatea de Chimie Industrială la

Politehnica din Timișoara. 

Primul sediu al Facultății de Chimie Industrială și  

Ingineria Mediului din Timișoara – strada Telbisz, nr. 6. 

La început, facultatea a funcționat cu două secții: Chimie minerală și Chimie

de sinteză, cu durata de studii 4 ani. Începând din 8 decembrie 1948, în cadrul

facultății își desfășoară activitatea 6 catedre: Matematică și fizică, Chimie fizică, 

Tehnologie generală, Mașini, aparate și instalații chimice, Chimie minerală și Chimie 

organică, deservite de un număr de 12 profesori și conferențiari. 

În total, în toamna anului 1948, facultatea și-a început activitatea cu 148 

studenți (102 în anul I și 46 în anul II), primul decan al Facultății fiind profesorul dr. 

Coriolan Drăgulescu.  

 Trecerea la o durată de studii de cinci ani a  fost realizată în anul 1950, 

facultatea restructurându-se pe trei specializări: Tehnologie chimică anorganică,
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Tehnologie chimică organică și Materiale de construcții, la care s-a adăugat 

Tehnologia compușilor macromoleculari începând cu anul 1964.

Din anul 1990 facultatea funcționează cu 6 specializări, la cele patru existente 

adăugându-se încă două: Ingineria prelucrării produselor naturale și Tehnologia

pieilor, blănurilor și înlocuitorilor de piele.

 În anul 1995, odată cu introducerea noului profil Ingineria mediului,

facultatea a primit o nouă denumire: Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria 

Mediului. În cadrul profilului de Ingineria Mediului, cu o durată de studii de 5 ani, a 

funcționat o singură secție: Gestionarea, prelucrarea și valorificarea deșeurilor care,

din anul 2002, a fost denumită Ingineria și protecția mediului în industrie.

Noua clădire a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria  

Mediului din Timișoara – bulevardul Vasile Pârvan, nr.6 

În anul 1994 se introduc studiile aprofundate, anul VI, cu următoarele direcții 

de specializare: Tehnologii de proces nepoluante, Produse de sinteză organică fină,

Chimia și tehnologia proceselor de acoperire în industria silicaților, Controlul și 

avizarea produselor naturale procesate, Intensificarea proceselor unitare,

proiectarea și conducerea optimală, Știința și tehnica mediului industrial (limba

franceză), Tehnologia cauciucului.

Începând cu anul 2005, Universitatea Politehnica Timișoara și implicit 

Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului trec la organizarea

învățământului superior pe trei cicluri, în conformitate cu prevederile Declarației de la 

Bologna din 1999 și cu Legea nr. 288 din 24 iunie 2004: ciclul de licență, ciclul de 

master și ciclul de doctorat. Tot în această perioadă se realizează organizarea 

facultății pe două departamente: Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici 

și a Mediului (CAICAM) și Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și 

Naturali (CAICON).
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II. Educație 
II.1. Obiective și misiune  

Misiunea de bază a facultății o constituie dezvoltarea învățământului 

universitar în domeniile: inginerie chimică, ingineria mediului și ingineria produselor 

alimentare.

Principalele obiective ale Facultății de Chimie Industrială și Ingineria 

Mediului sunt următoarele: 

 menţinerea la un nivel înalt a activităților de formare profesională şi 
cercetarea ştiinţifică în domeniul chimiei, ingineriei chimice, alimentare  şi  
a mediului; dezvoltarea competenţelor şi compatibilităţilor  pentru  o 
cooperare eficientă pe plan naţional şi internaţional; 

 atragerea unui număr sensibil sporit de studenţi eminenţi din ţară şi, în 
limita posibilităţilor, a unui număr cât mai mare de studenţi străini de 
calitate, pentru formarea acestora în profil larg, cu spirit de acţiune şi 
creativitate tehnică; 

 deschiderea spre societate, industrie şi cercetare, prin creşterea 
preocupărilor pentru educaţia continuă şi prin cooperare ştiinţifică şi 
academică, în plan local, naţional şi internaţional, cu toate mediile 
profesionale interesate;

 furnizarea cadrului, căilor şi mijloacelor pentru dezvoltarea unor centre de 
excelenţă în cercetarea ştiinţifică şi a unor centre de inovare didactică. 

Diplomele obţinute conferă absolvenţilor Facultăţii de Chimie Industrială şi 

Ingineria Mediului dreptul de a profesa, atât în ţară cât şi în străinătate, în cadrul:  

 societăţilor comerciale din industria chimică, alimentară şi alte ramuri ale 
economiei;

 agenţiilor şi inspectoratelor de protecţia mediului, alimentaţie şi sănătate 
publică; 

 institutelor de cercetare şi proiectare; 
 laboratoarelor de analiză și control; 
 instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar. 

II.2. Organizare

În prezent, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului este 

organizată în două departamente: 

Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și 

a Mediului, director: prof. dr. ing.  PĂCURARIU Cornelia, în care activează: 6 

profesori, 3 conferențiari, 12 șef de lucrări, 9 asistenți. 

Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și 

Naturali, director: conf. dr. ing.  MEDELEANU Mihai, în care activează: 4 

profesori, 3 conferențiari, 8 șef de lucrări, 6 asistenți. 
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Activitatea educațională din facultate este structurată pe 4 cicluri de studii: 

 licență, 

 masterat,

 doctorat,

 postuniversitar.

În cadrul ciclului de licență, facultatea are acreditate următoarele specializări,  

organizate în cadrul a trei domenii:

1) Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ, în cadrul domeniului fundamental de 
ierarhizare „Matematică și științe ale naturii”, cu specializările: 

 Chimie alimentară și tehnologii biochimice; 

 Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului; 

 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie şi carbochimie; 

 Știința și ingineria polimerilor;  

 Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale.  

2) Domeniul: INGINERIA MEDIULUI, în cadrul domeniului fundamental
de ierarhizare „Științe inginerești”, cu specializările: 

 Ingineria și protecția mediului în industrie;  

 Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice.  

3) Domeniul: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE, în cadrul
domeniului fundamental de ierarhizare „Științe inginerești”, cu 
specializarea:

 Controlul și expertiza produselor alimentare.  

Laboratorul de Chimie fizică 
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La ciclul de master, specializările acreditate au vizat continuarea și 

aprofundarea specializărilor de licență sau dobândirea de competențe 

complementare.

1) Studii master de continuare și aprofundare a specializărilor de licență 
Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ 

 Chimia și ingineria proceselor organice;  

 Chimie și tehnologii alimentare;  

 Ingineria compușilor anorganici și protecția mediului;  

 Ingineria compușilor macromoleculari;  

 Ingineria materialelor oxidice.

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

 Ingineria și managementul mediului în industrie. 

Laboratorul de biotransformări enzimatice  

2) Studii master complementare

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ 

 Controlul și avizarea produselor alimentare;  

 Ingineria proceselor chimice și biochimice;  

 Modelare și simulare în chimie și inginerie chimică; 

 Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale;  

 Tehnologia cauciucului;

 Micro si Nanomateriale.

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

 Tehnologii de proces nepoluante.
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Ciclul de doctorat este organizat pe două domenii fundamentale, respectiv 

trei domenii de doctorat:

În cadrul domeniului fundamental: Științe inginerești, în facultate există 12 

conducători de doctorat: 2 în cadrul domeniului Știința Materialelor și 10 în cadrul 

domeniului Inginerie Chimică.

Domeniul fundamental: Științe exacte înglobează 3 conducători de doctorat, 

în cadrul domeniului Chimie.

În perioada 2010 – 2014, în facultate au fost susținute 60 de teze de doctorat.  

Ciclul de studii postuniversitare demarat în anul 2010 a fost urmat și 

finalizat cu succes, în anul 2013, de 3 tineri cercetători cu titlul de doctor. 

Actualmente, în facultate își continuă pregătirea profesională 11 postdoctoranzi. 

III.  Cercetarea științifică 
Activitatea de cercetare științifică se desfășoară atât în cadrul celor două 

departamente ale facultății, cât și în cadrul celor 3 centre de cercetare. În anul 2013, 

numărul articolelor indexate în baza de date Web of Science (Thomson Reuters) a 

fost de 59 pentru un număr de 52 de cadre didactice.  

III.1. Centre de cercetare din facultate

Centrul de Cercetări în Chimia și Ingineria Compușilor Organici, Macromoleculari 

și Naturali 

Director: prof. dr. ing. DAVIDESCU Corneliu

Centru de Cercetare pentru Materiale Anorganice și Energii Alternative 

Director: prof. dr. ing.  LAZĂU Ioan 

Centrul de Cercetare în Știința și Ingineria Mediului 

Director: prof. dr. ing. PODE Rodica

III.2. Teme de cercetare

Cadrele didactice din facultate au abordat numeroase domenii de cercetare,

care au fost materializat prin contracte de cercetare științifică finanțate din fonduri 

naționale și internaționale, precum și prin contracte de cercetare-dezvoltare și 

consultanță încheiate cu companii naționale și multinaționale, după cum rezultă în 

cele ce urmează. 

  Contracte de cercetare-dezvoltare și consultanță încheiate cu companii 

naționale și multinaționale în perioada 2010 – 2013: 

 Administrarea serviciului de prognoză meteo a producției de energie electrică pentru 
parcuri fotovoltaice, responsabil contract Negrea Petru, 24/ 26.02.2013;

 Controlul calității produselor și a materiilor prime, optimizarea parametrilor tehnologici 
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și monitorizarea calității factorilor de mediu, responsabil contract Negrea Petru, 
53/30.05.2013, 54/ 30.05.2013;

 Servicii de determinarea rezistenței la coroziune prin metode electrochimice, executate 
de prestator în baza comenzilor beneficiarului, responsabil contract Kellenberger
Andrea, 25/ 21.03.12;

 Monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai apelor evacuate, responsabil contract
Negrea Petru, 37/ 24.04.12;

 Soluții optime de eliminare a azotaților si azotiților din apă în scopul potabilizării, 
responsabil contract Manea Florica, 58/ 23.05.12;

 Studii privind controlul calității materiilor prime, produsului finit și a factorilor de 
mediu prin metode fizico-chimice, responsabil contract Negrea Petru, 122/ 16.10.12;

 Studii referitoare la caracteristicile fizico-mecanice pentru materialele polimerice
utilizate și realizate la Firma Dura Automotive Romania Srl, responsabil contract 
Bandur Geza, 82/ 20.07.12;

 Analiza RMN a unor amestecuri de alcooli polietoxilați și polipropoxilați (polioli), 
responsabil contract Badea Valentin, 84/ 27.07.12;

 Determinarea gradului de contaminare pentru piese metalice din industria automotive și 
activitate de consultanță tehnică, responsabil contract Kellenberger Andrea, 3/ 
10.01.2011;

 Analize fizico-chimice pentru produse vegetale din specii Capsicum, responsabil
contract Hădărugă Daniel, 69/ 24.05.2011; 

 Determinarea compușilor volatili din componentele utilizate la fabricarea anvelopelor, 
responsabil contract Bandur Geza, 131/ 16.12.2011;

 Monitorizarea calității aerului în spațiile închise, responsabil contract Negrea Petru, 77/ 
31.05.10;

 Studiu pentru determinarea categoriei de deșeuri pentru zgura și cenușa la depozitul 
nr.1 Lempeș și depozitul nr.2 Sânpetru, responsabil contract Mosoarca Giannin, 103/ 
16.08.10;

 Soluții optime de eliminare a azotaților si azotiților din apă în scopul potabilizării, 
responsabil contract Manea Florica, 125/ 01.11.10;

 Evaluarea calității apei de la S.C. Automotive Wiring System S.R.L.Romania, Buchin, 
jud. Caraș - Severin, responsabil contract Manea Florica, 141/ 15.12.10. 

Laboratorul de cercetare RX
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Contracte de cercetare științifică finanțate din fonduri naționale și 

internaționale în perioada 2011-2015:  

 Producerea hidrogenului din apa Mării Negre cu ajutorul pilelor de combustie cu 
sulfură, BS 7-046/2011 HYSULFCEL, responsabil contract Vaszilcsin Nicolae; 

 Soluții inovative în domeniul obținerii nanopulberilor ceramice cu suprafață specifică 
ridicată prin metoda combustiei, TE - 18/05.10.2011, responsabil contract Ianoș Robert 
Gabriel;

 Tehnologia verde electrochimică nano-îmbunătăţită pentru tratarea avansată a apei și 
controlul integrat al calității acesteia, 165/05.10.2011, responsabil contract Manea 
Florica;

 Sistem integrat pentru reducerea impacturilor  şi riscurilor de mediu asupra sănătății 
umane în ciclul de utilizare al apei, 60 / 2012 WATUSER, responsabil contract Manea
Florica;

 Impact of waste and pollutants on environment and climate: Proposal for a
collaborative research study of the wastewater discharge impact in the Bega-Timiș river 
sub-basin (Romania), 24 RO - CH/RSRP/01.01.2013, responsabil contract Manea
Florica;

 Nouă abordare în utilizarea lichidelor ionice (Ils) ca "extractanţi verzi" în procesul de 
adsorbţie a radionuclizilor din soluţii apoase reziduale, TE 20/26.04.2013, responsabil 
contract Lupa Lavinia;

 Sistem suport tehnico - decizional pentru managementul durabil al apei,
32125/01.10.2008 STEDIWAT, responsabil contract Manea Florica;

 Utilizarea unor materiale zeolitice funcționalizate cu nanocristale de TIO2 pentru
epurarea apelor reziduale în vederea recirculării acestora, NANO-ZEOREZID 
72156/01.10.2008, responsabil contract Manea Florica;

 Sinteza și investigarea unor polimeri biodegradabili pe bază de acid polilactic cu  
aplicații în medicină, 72152/01.10.2008, responsabil contract Bandur Gheza; 

 Senzori microporoși cu polianilină  funcționalizată cu grupări pendante, material 
inovativ utilizabil în identificarea și controlul maladiei Parkinson, 72171/01.10.2008, 
responsabil contract Kellenberger Andrea;

 Studiul obținerii unor carbonați organici  reactivi cu grupă nucleofugă cu aplicații în 
sinteza dipeptidelor cu activitate biologică, 32129/01.10.2008, responsabil contract 
Milea Marius;

 Suplimente alimentare hipoglicemiante și antioxidante de structură anticianidinică, 
52145/01.10.2008, responsabil contract Medeleanu Mihai;

 Nanoparticule hepatoprotectoare cu biodisponibilitate crescută, 62072/01.10.2008, 
responsabil contract Hădarugă Daniel; 

 Sinteza materialelor zeolitice  funcționalizate cu nanocristale de dioxid  de titan dopate 
și testarea acestora în  stații pilot de potabilizare a apei, 71056/2007 ZEONANO-SPP, 
responsabil contract Burtică Georgeta; 

 Stabilirea acțiunii și a efectelor stresprotectoare și/sau imunostimulatoare ale unor noi 
materiale biologic active, 41070/2007 IMUNO-NANOMAT, responsabil contract
Hădarugă Daniel-Ioan; 

 Cercetări complexe privind obținerea și proprietățile magnetice ale sistemelor de 
nanoparticule ferimagnetice de Coδ Fe3-δ O4 surfactate/ nesurfactate și biocompatibile 
cu potențiale aplicații în terapia cancerului, 71026/2007 NANOPART, responsabil 
contract Ștefănescu Mircea; 
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 Biocombustibilii obținuți prin valorificarea deșeurilor celulozice într-un sistem integrat 
chimico-enzimatic, 21077/2007 BIOETAN-ENERGIE, responsabil contract Peter
Francisc.

Ziua Porților deschide la Facultatea de Chimie Industrială și  

Ingineria Mediului din Timișoara 

Rezultatele obținute de-a lungul anilor de către cadrele didactice ale facultății și 

de zecile de promoții de absolvenți reprezintă un imbold pe calea continuării tradiției 

deschise de înființarea, acum aproape un secol, a Școlii Politehnice din Timișoara.
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1. Introducere

1.1. Scurt istoric

Cromatografia nu este o tehnică de separare atât de recentă pe cât pare la 
prima vedere. Deşi anul 1906 este oficial considerat anul "naşterii" cromatografiei, 
prin apariţia celor două publicaţii ale botanistului Mickhail Semyonowich Tswett în 
Berichte der Deutchen Botanischen Gesellschaft privitoare la studii fizico-chimice
asupra clorofilei [1,2], primele încercări de separare prin adsorbţie diferenţiată a unor 
amestecuri de coloranţi şi a unor extracte naturale din plante pe hârtie şi ţesături 
aparţin chimistului german Friedlieb Ferdinand Runge, încă din anii 1834 [3]. Şcoala 
germană a continuat studiul separării pe hărtie a coloranţilor de natură vegetală şi 
animală precum şi a unor componente din produsele alimentare. Studiile întreprinse 
în acest sens de chimistul Christoph Friedrich Goppelsroeder văd lumina tiparului în 
anul 1868 [4]. Din această perspectivă, cromatografia devine mai degrabă un 
domeniu vârstnic al chimiei, cu cei 180 de ani de existenţă şi dezvoltare. Scopul 
acestui manuscris nu este acela de a rescrie o istorie a cromatografiei, deşi subiectul 
este generos şi fără îndoială, deosebit de interesant, ca de altfel întrega istorie a 
cunoaşterii umane. Am să mă limitez doar în a preciza cronologic câteva din 
momentele cele mai importante ale dezvoltării cromatografiei:  cromatografia pe
hârtie (R. Kuhn, A. Winterstein, E. Lederer – 1931);  analiză prin separare frontală, 
eluţie şi deplasare (A. Tiselius – 1941);  baze teoretice şi modelarea procesului 
cromatografic de separare (A.J.P. Martin, R.L.M. Synge – 1941);  cromatografia de
schimb ionic (G.F. d'Alelio - 1942, F.H. Spedding, J.E. Powell – 1947); 
cromatografia de partiţie gaz-lichid (A.T. James, A.J.P. Martin – 1952);  eluţia în 
gradient (R.S. Alm – 1952);  primul cromatograf de gaze (H. Hausdorf, A. Savitsky,
E.S. Watson – 1955);  cromatografia de excluziune sterică (G.H. Lathe, C.R.J. 
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Ruthven – 1955);  coloanele capilare şi aplicaţiile lor (M.J.E. Golay – 1956); 
detectorul cu ionizare în flacără (I.C. McWilliam, R.A. Dewar – 1958);  tehnica de
depunere dinamică a filmelor subţiri în coloanele capilare (G. Dijkstra, J. DeGoey – 
1958);  spectrometria UV ca sistem de detecţie în cromatografia de lichide (F. 
Alderweireldt – 1961); cromatografia de permeaţie pe gel (J.C. Moore – 1964); 
primul cromatograf de lichide disponibil comercial (C. Horwath, J.F.K. Huber, J.J.
Kirkland – 1964);  cromatografia de lichide de înaltă presiune (E.V. Piel – 1966); 
cromatografia de schimb ionic aplicată compuşilor organici (W.E. Cohn, O. 
Samuelson – 1967);  tehnica de depunere statică a filmelor subţiri în coloanele 
capilare (J. Bouche, M. Verzele – 1968);  producerea capilarelor din silice topită 
(R.D. Dandeneau, E.H. Zerenner – 1979);  detecţia prin spectrometrie de masă (V.L. 
Tal’roze – 1979);  detecţia prin rezonanţă magnetică nucleară în cromatografia de 
lichide (E. Bayer – 1979);  faze staţionare imobilizate şi faze staţionare legate 
chimic pentru coloanele deschise (S.R. Lipsky – 1980);  micro-cromatografie de
lichide (LC on a chip, A. Manz – 1990).

1.2. Paradoxuri în cromatografie

Cromatografia este fără îndoială un domeniu care şi-a atins deplina maturitate. 
O observare atentă a realizărilor în domeniu din ultimile trei decenii pune în evidenţă 
o ofertă impresionantă de soluţii (cu un caracter mai mult sau mai puţin inovator) în 
rezolvarea de aplicaţii practice de înaltă complexitate, dar în acelaşi timp indică 
absenţa apariţiei unor principii conceptual noi. Separările cromatografice oferă soluţii 
rapide în toate domeniile chimiei şi nu numai. Practica în domeniul cromatografiei se 
realizează din ce în ce mai mult de către alte categorii profesionale decât chimiştii 
analişti. Acest fapt contribuie, în mod paradoxal, la o sub-apreciere a domeniului. 
Apare un fel de complex "Jourdain", aşijderea faimosului personaj al lui Moliere, care 
vorbea proză fară să o conştientizeze în fapt. În mod regretabil, există astăzi voci 
(unele dintre acestea, extrem de respectabile în sens strict profesional) care refuză 
rolul formator al chimiei analitice în general, şi a separărilor cromatografice în 
special, asociind acestor domenii un rol strict aplicativ şi negându-le orice şansă de 
progres în perspectivă. Altfel spus, orice chimist (indiferent de specializarea sa 
intrinsecă) sau specialist în domenii adiacente, poate practica cu succes chimia 
analitică şi separările cromatografice, fără ca acest fapt în sine să mai necesite o 
pregătire specială în domeniu. Ceea ce a fost spus de mult este deci, deja spus, iar 
prezentul şi viitorul se rezumă doar în a aplica acest fond cognitiv. Oricine poate 
rezolva practic orice problemă în domeniul separărilor cromatografice, deoarece, fie 
măcar în parte, soluţia a fost deja identificată, anterior de altcineva. Nu cred să existe 
vreun specialist în cromatografie care să nu fi primit măcar o dată o interpelare 
colocvială de genul "Ce mai cercetaţi voi în cromatografie, căci totu-i foarte limpede" 
din partea altui coleg cu specializare diferită, laolaltă cu un zâmbet ironic (sau în cel 
mai bun caz binevoitor).

 În mod la fel de paradoxal, cromatografia coagulează în jurul său diverse alte 
domenii ale cunoaşterii chimice. Figura 1 încearcă în mod schematic să ilustreze acest 
fapt. Aşa cum se poate observa, fiecare dintre cei trei vectori fundamentali în 
cromatografie (proba, separarea propriu-zisă şi detecţia) se dezvoltă şi se asociază 
(uneori se auto-asociază), configurând un spaţiu interdisciplinar. Dacă separarea 
cromatografică, în accepţiunea sa clasică (cromatografie de lichide – LC şi de gaze – 
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GC), a fost completată prin cromatografia cu fluide în stare supercritică (SFC), prin 
cea pe coloane capilare condusă în câmp electric (CEC), cea în contracurent (CCC) şi 
cea electrocinetică micelară (MECK), s-au perfecţionat şi alternative de fracţionare în 
câmp gravitaţional (FFF) şi centrifugal (CPC) precum şi tehnicile de separare prin 
electromigrare, cum ar fi electroforeza capilară zonală (CZE), izotacoforeza (ITP) şi 
focusarea izoelectrică (IEF). În sensul auto-asocierii, ca urmare a necesităţii reale de 
caracterizare a unor amestecuri extrem de complexe, s-a dezvoltat cromatografia bi şi 
multidimensională (de exemplu GCxGC sau LCxLC).  

Figura 1.*Rolul cromatografiei ca agent de coagulare a diverselor domenii a cunoaşterii 
chimice (în figură s-au folosit următoarele acronime, ca abrevieri ale denumirilor provenite 
din limba engleză, după cum urmează: AED-MIP – atomic emission detection – microwave 
induced plasma; ASE – assisted solvent extraction; CAD – corona aerosol discharge
detector; CCC – counter current chromatography; CEC – capillary electro driven liquid
chromatography; CPC – centrifugal partition chromatography; CZE – capillary zone
electrophoresis; DAD – diode array detection; DLLME – dispersive liquid-liquid
microextraction; ELSD – evaporative light scattering detector; FFF – flow field
fractionation; FTIRD – Fourier transform infrared detector; GC – gas chromatography;
HFLPME – hollow fiber liquid phase microextraction; HS – head space; ICP-MS –
inductively coupled plasma mass spectrometry; IEF – isoelectricfocusing; IMMS – ion
mobility mass spectrometry; ITP – isotachophoresis; K&D – Kuderna & Danish liquid-liquid
continuous extractor; LC – liquid chromatography; LLE – liquid-liquid extraction; MEKC –
micellar electrokinetic chromatography; MMLLE – microporous membrane liquid-liquid
extraction; MSnD – mass spectrometric detection – n dimensional; MSPD – matrix solid
phase dispersion; NMR – nuclear magnetic resonance spectrometry; P&T – purge and trap
injector; PSME – packed syringe microextraction; SBSE – stir bar sorptive extraction; SFC –
supercritical fluid chromatography; SFE – supercritical fluid extraction; SLE – supported
liquid extraction; SLME – supported liquid membrane extraction; SPDE – solid phase
dynamic extraction; SPE – solid phase extraction; SPMD – semi-permeable membrane
devices; SPME – solid phase micro-extraction; TFC – turbulent flow
chromatography).
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Cuplarea celor două dimensiuni se poate realiza în mod automat sau "on-line". În 
dorinţa de a obţine cât mai multe informaţii despre proba supusă analizei, cele două 
dimensiuni cromatografice pot să funcţioneze în manieră complementară, asigurându-
se astfel caracteristica de ortogonalitate (comprehensivitate) a sistemului.

Privitor la detecţia în tehnicile cromatografice, există două direcţii principale de 
evoluţie: una se referă la dezvoltarea unei soluţii relativ ieftine şi universale pentru 
cromatografia de lichide, iar cealaltă la aspectele legate de confirmarea/identificarea 
structurală a compuşilor separaţi. Detectorii pentru confirmare structurală, şi în 
special spectrometria de masă, oferă în acest sens, un potenţial greu de egalat. 
Maniera flexibilă în exploatare precum şi informaţia structurală bogată oferite de 
spectrometria de masă, conduc inevitabil la un alt paradox: mai este separarea 
cromatografică în continuare necesară? Cuplarea unei tehnici de fracţionare (de 
exemplu HS) sau infuzia directă a probelor lichide în sursele de ionizare la presiune 
atmosferică şi detecţia prin spectrometria de masă pot reprezenta alternative 
interesante care elimină separarea cromatografică dar permit caracterizarea globală 
(holistică) a amestecurilor studiate. Abordarea unor astfel de rezultate în manieră 
chemometrică permit deoseori o caracterizare suficientă a probelor, fără a se mai 
impune necesitatea separării compuşilor şi determinarea naturii lor chimice. În acest 
sens, apariţia şi comercializarea "nasului electronic – electronic nozzle", incluzând 
pachetele de software asociate prelucrării chemometrice, reprezintă un semnal absolut 
justificat şi de care trebuie, indubitabil, ţinut seamă. 

Pregătirea probei în vederea separării este domeniul în care asistăm la evoluţiile cele 
mai spectaculoase. Tehnicile sunt într-o continuă diversificare, încercându-se totodată 
automatizarea proceselor, şi în măsura în care este posibil, cuplarea "on-line" cu 
procesul de separare. Privind "puzzel-ul" pe care Figura 1 încearcă să-l contureze, 
tendinţa actuală de înlocuire a denumirii de Ştiinţă a tehnicilor cromatografice prin 
cea de Ştiinţe ale Separării, pare absolut justificată. În acest sens, poate fi considerată 
ca premonitorie opinia pe care regretatul profesor Candin Liteanu (Universitatea
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), pionierul de necontestat al cromatografiei în România, o 
sugera la apariţia primei monografii de profil în limba română, intitulată 
"Separatologie Analitică" [4].  

1.3. Tendinţe actuale în dezvoltarea tehnicilor cromatografice 

Există fără îndoială direcţii noi de evoluţie în domeniul tehnicilor 
cromatografice. Încercarea de a impune spectrometria de masă, ca detecţie, atât în 
cromatografia de gaze (GC) cât şi în cea de lichide (LC), este indubitabil cea mai 
importantă direcţie de dezvoltare. În acest sens, se încearcă, pe de-o parte, scăderea 
preţurilor echipamentelor produse (fapt care va deveni cu atât mai pronunţat cu cât 
piaţa acestora va lua din ce în ce mai multă amploare), iar pe de altă parte creşterea la 
maxim a sensibilităţii oferite de instrument. Sursele de ionizare la presiune 
atmosferică capată din ce în ce mai multă utilizare practică, datorită flexibilităţii şi 
uşurinţei în operare, cât şi datorită eforturilor care se fac în ceea ce priveşte creşterea 
controlului şi reproductibilităţii proceselor de ionizare. Utilizarea unor principii noi în 
procesul de generare a ionilor (cum ar fi de pildă cel de formare a unor asociaţii 
bazate pe coordinare în procesul de ionizare prin electrospray, denumit, în manieră 
sugestivă, CIS – coordination ion spray) face ca speciile chimice rezistente la 
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ionizarea din fază lichidă să fie din ce în ce mai puţin numeroase, contribuind astfel la 
soluţii cu un caracter pronunţat universal. Se fac de asemenea eforturi susţinute, în 
plan tehnic, de a identifica soluţii inovatoare pentru creşterea randamentului de 
transfer al ionilor din zona de ionizare (la presiune atmosferică) în analizorul de masă 
(care funcţionează în regim de vacuum avansat). Un randament de transfer înalt 
atrage după sine şi o creştere în sensibilitate. Se observă în egală măsură şi o 
diversificare semnificativă a tipurilor de analizoare de masă disponibile. Dacă 
cuplajul între sectorul electric şi cel magnetic (ES/MS) a reprezentat iniţial singura 
soluţie tehnică disponibilă, la care s-au adăugat ulterior cvadrupolul magnetic (Q) şi 
trapa ionică (IT), situaţia actuală oferă mult mai multe alternative. Au devenit 
disponibile comercial atât analizoarele de masă ale timpului de zbor (ToF) cât şi cele 
de tipul trapă ionică liniară (LIT) şi orbitala (OIT). Rezonanţa ionică ciclotronică 
(ICR), deşi cunoscută şi exploatată mai de multă vreme de către specialiştii în 
spectrometria de masă, devine la rândul său disponibilă comercial ca detector pentru 
cromatografia de lichide, într-un cuplaj tandem cu OIT. Nu trebuie ignorat faptul că, 
atât ICR cât şi OIT pot fi exploatate în regim Fourier Transform (FT), producând 
astfel spectre de masă în timp real. Caracteristicile constructive şi de exploatare a 
acestor analizoare de masă a condus la extinderea semnificativă a axei raportului 
masă/sarcină (m/z) din spectrul de masă, ajungându-se astăzi la o limită superioară în 
jurul valorii de 5000 Da. Acest avantaj, considerat laolaltă cu procesele de ionizare 
"blândă" care generează ioni cu sarcină electrică multiplă, deschide fără rezerve şi 
limitări domeniul bio-aplicaţiilor cromatografice, asigurând un proces de detecţie cu 
performanţe ridicate. Fără o astfel de asociere între cromatografia de lichide şi 
spectrometria de masă, domenii de avangardă cum ar fi "proteomica" şi 
"(glico)lipidomica" ar fi fost în continuare intangibile. Utilizarea cuplajului în tandem
MS/MS cunoaşte la rândul său o dezvoltare susţinută. Este vorba nu numai de o 
cuplare a unor analizoare de masă diferite, dar şi identificarea unor principii noi în 
realizarea fragmentării ionilor primari. Simpla celulă de coliziune în care se 
realizează procesul de disociere indusă colizional (CID – collisional induced 
dissociation) cunoaşte astăzi multe alte alternative instrumentale cum ar fi: SID – 
surface induced dissociation; IRMPD – infrared multiphoton dissociation; BIRD –
blackbody infrared dissociation; ECD – electron capture dissociation; PSD – post
source decay; SORI – sustained off-resonance irradiation. Cuplajul MS/MS reprezintă 
soluţia ideală de detecţie în separarea amestecurilor extrem de complexe, deoarece 
poate suplini "in extremis" lipsa de selectivitate cromatografică. Monitorizarea 
unei/unor anumite tranziţii de masă creşte în mod substanţial caracterul selectiv al 
procesului de detecţie, ceea ce implică automat o creştere a sensibilităţii (prin 
diminuarea zgomotului de fond) dar şi posibilitatea conservării posibilităţilor de 
confirmare structurală. Nu cred să fie hazardată afirmaţia conform căreia, viitorul 
apropiat al detecţiei în cromatografie este nu spectrometria de masă ci spectrometria 
de masă în tandem. 

 Revenind la cromatografie, o serie de direcţii de dezvoltare pot fi destul de 
lesne identificate la o analiză mai atentă. Aceste direcţii de dezvoltare au fost ilustrate 
într-o manieră schematică în Figura 2. 



Aspecte actuale în cromatografie 27

Figura 2.* Tendinţe moderne de dezvoltare în cromatografia de gaze şi de lichide cu detecţie 
MS. (În figură s-au folosit următoarele acronime, ca abrevieri ale denumirilor provenite din 
limba engleză, după cum urmează: ANP – Aqueous Normal Phase; APCI – Atmospheric 
Pressure Chemical Ionization; APPI – Atmospheric Pressure Multiphoton Ionization; CIS –
Coordination Ion Spray; EIC – Extracted Ion Chromatogram; EPC – Electronic Pressure
Control; ES/MS – Electric / Magnetic Sectors; ESI – Electrospray Ion Source; GC – Gas
Chromatography; HIC – Hydrophobic Interaction Chromatography; HILIC – Hydrophilic
Interaction Liquid Chromatography; HT-GC – High Temperature Gas Chromatography;
HT-LC – High Temperature Liquid Chromatography; ICR – Ion Cyclotron Resonance; IPA –
Ion Pair Agent; IT – Ion Trap; LC – Liquid Chromatography; LIT – Linear Ion Trap; LSI –
Laser Spray Ionization; MID – Multiple Ion Monitoring; MRM – Multiple Reaction
Monitoring; OIT – Orbital Ion Trap; PALC – Per Aqueous Liquid Chromatography; PTV –
Programmed Temperature Vaporizer; Q – Quadrupole; SIM – Selected Ion Monitoring; SRM
– Selected Reaction Monitoring; SSI – Sonic Spray Ionization; TD – Thermal Desorption;
ToF – Time of Flight; UHPLC – Ultra High Pressure Liquid Chromatography; UPLC –
Ultra Pressure Liquid Chromatography; ZIC – Zwitterionic Chromatography.

 În domeniul cromatografiei de gaze, direcţiile de dezvoltare sunt mai puţin 
numeroase, datorită gradului indubitabil de maturizare a tehnicii. În ceea ce priveşte 
gazul purtător, se remarcă două tendinţe, evident contrare: înlocuirea hidrogenului cu 
heliul (din motive de securitate a muncii) şi o creştere importantă a preţului celui din 
urmă. Din aceste motive, producătorii de echipamente dezvoltă elemente de 
automatizare capabile să comute instantaneu alimentarea coloanei de pe sursa de 
heliu pe una de azot, atunci când aceasta se găseşte în perioada de echilibrare termică 
sau într-o perioadă de aşteptare. Pentru a preîntâmpina acumularea de matrice greu-
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volatilă în capul coloanei cromatografice şi injector, s-a trecut la dotarea sistemelor 
cu dispozitive de inversare a direcţiei de curgere a gazului purtător (backflush), după 
finalizarea fiecărei separări cromatografice (cu sau fară un salt termic până la limita 
maxim admisă de operare a coloanei cromatografice). Sistemele pentru cromatografie 
de gaze moderne sunt dotate azi cu dispozitive de control electronic al presiunii, atât
pe linia de alimentare cu gaz purtător cât şi pe liniile de gaze auxiliare pentru 
detectorii clasici (inclusiv linia de make-up). Dincolo de uşurinţa în operare, controlul 
electronic pentru alimentarea cu gaz purtător permite operarea coloanei 
cromatografice în trei moduri distincte: debit constant (debitul la ieşirea din coloană 
rămâne constant pe toată durata separării, indiferent de programul termic aplicat 
acesteia); presiune constantă (presiunea în capul coloanei cromatografice rămâne 
constantă pe toată durata separării, indiferent de programul termic aplicat acesteia); 
puls de presiune programat (creşterea controlată a presiunii în capul coloanei 
cromatografice, în general realizată pe durata injecţiei, pentru a creşte stabilitatea 
analiţilor în procesul de vaporizare). În cromatografia de gaze se remarcă de 
asemenea tendinţa de utilizare pe scară tot mai largă a injectoarelor cu vaporizare în 
regim controlat de temperatură (PTV). Deşi sistemele PTV sunt folosite în practica 
experimentală de mai bine de două decenii, preţul lor oarecum prohibitiv este în 
continuă scădere, iar complicatul sistem de răcire cu azot sau heliu lichid a fost cu 
succes înlocuit cu sistemele Peltier. În acest context, injecţia în regim controlat de 
temperatură (cu utilizarea de gradienţi termici ultrarapizi) capată o utilizare pe scară 
din ce în ce mai largă, permiţând optimizarea condiţiilor de transfer şi vaporizare a 
probelor celor mai dificile, şi susţinând în egală măsura selectivitatea globală a 
procesului. În domeniul injectoarelor selective (cele care transferă fracţia volatilă a 
probelor către coloana cromatografică) se poate observa o tendinţă de utilizare din ce 
în ce mai frecventă a dispozitivelor cu termodesorbţie (TD). Se face în acest mod 
posibilă introducerea directă a unei varietăţi largi de probe solide în sistemele pentru 
cromatografie de gaze, cu toate avantajele intrinseci şi cu un adaos evident de 
flexibilitate în procesul de separare. Privitor la fazele staţionare din cromatografia de 
gaze, se remarcă o evoluţie cât se poate de normală pentru cele reticulate in-situ şi 
cele imobilizate chimic la nivelul suprafeţei interioare a tubului capilar. Există 
actualmente soluţii tehnice pentru formarea suprafeţei de silice topită (FS) în 
interiorul tuburilor de inox şi depunerea secvenţială cu reticulare sau imobilizare 
chimică a fazei staţionare în sistemul astfel generat. Fazele staţionare dedicate 
separărilor la temperatura înaltă (HT-GC) devin din ce în ce mai mult disponibile în 
cataloagele producătorilor. Este de subliniat faptul că, în cromatografia de gaze, spre 
deosebire de cea de lichide, echivalenţa fazelor staţionare indiferent de sursă 
(producător), este un fapt deja realizat. Dacă adaugăm la această stare de fapt şi 
procedura software de fixare a timpului de retenţie (time locking), reproducerea până 
la identitate a rezultatelor unei separări indiferent de sistemul şi de provenienţa 
coloanei utilizate, reprezintă o realitate în cromatografia de gaze. Cromatografia de 
gaze bidimensională (GCxGC) se găseşte şi ea într-o perioadă de deplină dezvoltare. 
Soluţiile tehnice care au fost identificate pentru "modularea" celor două dimensiuni 
(colectarea periodică a efluentului din prima coloană, cu introducerea fracţiilor 
colectate în cea de-a doua dimensiune a separării cu o frecvenţă suficient de mare 
pentru a putea conserva nealterată toată informaţia din prima dimensiune) precum şi 
utilizarea unei detecţii prin spectrometria masă duc la o creştere exponenţială a 
cantităţii de informaţie produse de sistemul de separare.    



Aspecte actuale în cromatografie 29

 În cromatografia de lichide, căutările sunt infinit mai diverse şi potenţialul de 
inovare substanţial mai ridicat. Privitor la faza mobilă, există o direcţie de dezvoltare 
privitoare la identificarea solvenţilor "verzi" capabili să înlocuiască pe cei clasici. 
Înlocuirea acetonitrilului şi metanolului cu alţi solvenţi cu risc mai redus în utilizare 
şi cu impact mai puţin important asupra mediului reprezintă o direcţie extrem de 
actuală. Cromatografia cu fluide în stare supercritică (SFC), care utilizează bioxidul 
de carbon ca şi componentă principală a fazei mobile, poate la rândul său să fie 
considerată o alternativă "verde". Aproape inexplicabil, cromatografia cu fluide în 
stare supercritică este relativ puţin acceptată de comunitatea specialiştilor în domeniu, 
în ciuda faptului că a beneficiat, încă de la începuturile dezvoltării sale, de o 
infrastructură tehnică de excepţie. Nici în momentul de faţă tehnica nu este folosită la 
nivelul întregului său potenţial, ceea ce este, fără îndoială, paradoxal. Au existat 
încercări de utilizare a apei ca şi componentă unică a fazei mobile, selectivitatea 
separărilor fiind controlată prin creşterea temperaturii (PALC). Aspectele 
fundamentale sunt încă departe de a fi elucidate, dar domeniul este serios limitat din 
cauza problemelor de stabilitate termică, atât a fazelor staţionare cât şi a compuşilor 
supuşi separării. Evident, relativa incapacitate de înlocuire a solvenţiilor consacraţi cu 
alternative mai verzi a condus la o altă soluţie: reducerea la maxim a debitelor 
utilizate în cromatografia de lichide. Reducerea debitului trebuie privită în strânsă 
legătură cu reducerea semnificativă a diametrului interior al coloanelor 
cromatografice umplute. Obţinerea coloanelor capilare umplute având diametre 
interioare mai mici de 1 mm precum şi utilizarea coloanelor cromatografice deschise 
(OT) din cromatografia de gaze cu film de fază staţionară imobilizat chimic a deschis 
un capitol nou al cromatografiei de lichide, şi a generat aparaţia unor echipamente 
adecvate: micro şi respectiv nano – cromatografele de lichide. 

Deoarece coloanele capilare umplute sau cele cu diametru interior sub 2,1 mm
având granulometria umpluturii sub 1,8 m permit utilizarea unor debite mult
superioare valorii optime fără o pierdere semnificativă de eficienţă (intervalul 
controlat prin rezistenţa la transferul de masă a funcţiei Golay-van Deemter este plat), 
a apărut, din raţiuni evidente de reducere la maximum a duratei separării, necesitatea 
operării în regim de presiune superior limitei obişnuite de 400 bar. În acest fel iau 
naştere şi devin disponibile comercial instrumente, denumite de ultra presiune 
(UPLC) având limită de operare până la 800 bar, precum şi cele de ultra înaltă 
presiune (UHPLC) cu limita superioară de operare de 1200 bar. Studii de laborator şi 
echipamente produse în serii foarte mici  au ridicat însă plafonul de presiune maximă 
acceptată la 12000 bar. Creşterea limitei de presiune maxim admise de operare a adus 
modificări evidente şi în cazul morfologiei materialelor de umplutură a coloanelor 
cromatografice. Dacă umpluturile monolitice cu mezopori de ordinul micronilor s-au 
impus în practica experimentală pentru toleranţa lor la debite mari fără o rezistenţă 
hidrodinamică mare la înaintarea fazei mobile, dacă umpluturile cu granulometrie 
redusă (sub 2 m) au impus apriţia sistemelor de pompare de ultra-presiune, sistemele 
UHPLC impun la rândul lor apariţia umpluturilor cu miez compact şi strat poros 
superficial, cunoscute şi sub denumirea de "fused core" sau "poroshell". Pe lângă o 
rezistenţă sporită la un regim de presiune ultra-înaltă, stratul superficial poros 
contribuie la o rezistenţă şi mai scăzută la transferul de masă şi în consecinţă 
îmbunătăţeşte semnificativ eficienţa separărilor chiar la debite extrem de mari în 
raport cu valoarea optimă. 
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 În cromatografia de lichide, injecţia de volume mari de probă reprezintă 
varianta cea mai directă de creştere a sensibilităţii. Cu toate acestea, condiţiile 
necesare pentru realizarea injecţiilor de volum mare sunt extrem de restrictive. Până 
nu de mult s-a considerat că o injecţie de volum mare de probă este posibilă în 
cromatografia de lichide doar dacă solventul probei este miscibil cu faza mobilă şi are 
o forţă elutropică mai mică decât aceasta (se consideră forţa elutropică a fazei mobile 
corespunzătoare compoziţiei acesteia la începutul separării). Un domeniu extrem de 
recent de dezvoltare se referă la injecţiile de volume mari a probelor dizolvate în 
solvenţi nemiscibili cu faza mobilă. 

 Probabil că eforturile cele mai mari de evoluţie în cromatografia de lichide se 
fac în domeniul fazelor staţionare. Dacă în domeniul morfologiei suportului fazei 
staţionare, rezistenţa la condiţii alcaline de exploatare a fost asigurată prin dezvoltarea 
materialelor hibride având ca punct de plecare silicagelul (tehnologiile de obţinere a 
metil-silicagelului, mai precis tehnologia X-Terra, respectiv a silicagelului cu punţi 
etilenice – tehnologia BEH – bridged ethyl hydride), coroborate cu dezvoltarea
fazelor staţionare polimere şi cu tehnicile de inertizare (end-capping) avansată, natura 
chimică a fazelor staţionare imobilizate la suprafaţa silicagelului devine extrem de 
variată. Devin astfel comercial disponibile faze staţionare de natură polimerică care 
dezvoltă la exploatare filme superficiale de apă, ceea ce a contribuit la apariţia 
mecanismului de separare prin interacţie hidrofilă (HILIC). Tehnicile de modificare 
chimică din ce în ce mai performante permit obţinerea fazelor staţionare amfionice 
dedicate aceluiaşi mecanism de interacţie hidrofilă (ZIC-HILIC). Apar, de asemenea, 
faze staţionare care funcţionează bimodal, în funcţie de compoziţia fazei mobile 
utilizate (mecanism de fază inversă RP în cazul utilizării fazelor mobile bogate în 
componentă apoasă şi mecanism HILIC în cazul utilizării fazelor mobile foarte 
bogate în componentă organică). Au devenit de asemenea disponibile comercial şi 
materiale care funcţionează în mecanism de fază normală (NP) dar care sunt 
exploatate în condiţiile utilizării de faze mobile bogate în apă (Aqueous Normal 
Phase - ANP). Nu în ultimul rând, se dezvoltă fazele staţionare având la bază polimeri 
cu amprentă moleculară (imprinted polymers) sau materiale care combină o 
morfologie specifică cu o chimie diferenţiată a suprafeţelor. Materialele cu acces 
restricţionat (Restricted Access Materials - RAM) sunt materiale cu porozitate 
controlată, funcţionând în mecanism de excluziune sterică. În acelaşi timp, particulele 
în cauză prezintă o suprafaţă externă polară iar suprafeţele interne ale porilor prezintă 
caracter hidrofob. În egală măsură au devenit comerciale fazele staţionare de tip 
sandwich (strat superficial apolar conectat la suprafaţa silicagelului prin intermediul 
unor structuri de legătură – linkeri – de natură polară). Sunt faze staţionare 
exploatabile în condiţiile mecanismului de separare în fază inversă (RP), cu utilizarea 
unei faze mobile constituite exclusiv dintr-o componentă apoasă şi purtând o 
denumire destul de greu traductibilă în limba română: polar embedded. 

2. Rezultate originale în domeniul tehnicilor cromatografice

2.1. Grupuri de cercetare dedicate tehnicilor cromatografice

În cadrul Departamentului de Chimie Analitică al Facultăţii de Chimie a 
Universităţii din Bucureşti funcţionează mai multe colective având ca obiect de studiu 
Ştiinţele Separării, constituite ca urmare firească a direcţiilor de cercetare iniţiate de 
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regretatul Profesor Dr. Doc. George-Emil Baiulescu, autorul unei foarte apreciate
monografii privitoare la fazele staţionare în cromatografia de gaze pe coloane 
umplute [6]. Personal, am avut şansa deosebită, pe durata uceniciei mele, de a-mi 
desăvârşi formarea profesională sub îndrumarea Profesorului Pat Sandra 
(Universitatea din Ghent, Belgia respectiv Research Institute for Chromatography,
Kortrijk, Belgia), ilustru om de ştiinţă şi personalitate recunoscută la nivel 
internaţional pentru aportul său semnificativ în domeniul dezvoltării Ştiinţelor 
Separării. În semn de recunoaştere a personalităţii ştiinţifice a Profesorului Pat 
Sandra, în anul 2012, Universitatea din Bucureşti i-a atribuit acestuia titlul de Doctor 
Honoris Causa.

 Alături de colegul Profesor Dr. Victor David, dar şi alături de alţi colegi (cum 
ar fi de pildă Lector Dr. Florentin Tache), am reuşit să coagulăm în cadrul 
Departamentului un colectiv dedicat tehnicilor cromatografice, şi în special 
cromatografiei de lichide. Acestui nucleu, s-au alăturat de-a lungul timpului şi alţi 
colegi de departament (având preocupări în acelaşi domeniu sau în alte domenii ale 
chimiei analitice), precum şi studenţi masteranzi şi doctoranzi deveniţi între timp 
apreciaţi profesionişti în domeniu. Nu este obiectul acestei lucrări enumerarea 
exhaustivă de nume, nu pentru că identităţile profesionale nu ar fi importante, ci 
pentru că cititorul le va putea identifica foarte uşor prin parcurgerea referinţelor 
bibliografice asociate textului ce urmează. Pe măsura cristalizării propriului nostru 
domeniu de cercetare, s-au putut realiza frumoase colaborări cu cercetători şi/sau 
colective de cercetare din ţară şi străinătate, a căror identitate poate fi lesne regăsită în 
lucrările publicate. Voi preciza totuşi două nume, primul fiind al Academicianului 
Victor Voicu, care ne-a deschis în mod generos o fereastră către domeniul bioanalitic, 
cel al proceselor de metabolizare a medicamentelor şi a aspectelor toxicologice 
corelate, precum şi al colegului Profesor Dr. Costel Sârbu, de la Universitatea Babeş-
Bolyai, care ne-a înlesnit "împrietenirea" cu metodele chemometrice.

 Voi încerca în cele ce urmează o sumară descriere a rezultatelor obţinute de 
acest colectiv în domeniul cromatografiei de lichide, urmărind cumva direcţiile 
importante ilustrate în Figura 2.

2.2. Alternative pentru solvenţii organici din cromatografia de lichide 

Identificarea unor alternative "verzi" pentru solvenţii organici uzual utilizaţi în 
cromatografia de lichide (în speţă acetonitrilul şi metanolul) a reprezentat o direcţie 
interesantă de studiu. Ne-am concentrat asupra a două posibile alternative: propilen 
carbonatul [7] şi lactatul de etil [8]. În ceea ce priveşte propilen carbonatul, trei 
aspecte distincte ridică anumite semne de întrebare: primul se referă la lipsa de 
miscibilitate a propilen carbonatului cu apa în orice proporţie; cel de-al doilea se 
referă la rezistenţa hidrodinamică crescută a coloanelor cromatografice la deplasarea 
fazelor mobile conţinând propilen carbonat (datorată unei densităţi şi vâscozităţi mai 
mari a acestuia în raport cu acetonitrilul respectiv metanolul); cel de-al treilea aspect
se referă la sensibilitatea detecţiei (cu referire directă la detecţia UV şi MS/MS). 
Miscibilitatea cu apa a putut fi rezolvată prin utilizarea unui amestec ternar propilen 
carbonat/etanol/apă ca fază mobilă (etanolul putând fi la rândul  său considerat un 
solvent "verde"). S-a putut demonstra faptul că un amestec propilen carbonat/etanol 
în raport volumetric 7/3 este miscibil în orice proporţie cu apa. Utilizarea unor faze 
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mobile rezultate prin amestecarea propilen carbonatului şi etanolului (7/3) cu apa în 
orice proporţie permite exploatarea coloanelor cromatografice "clasice" (diametre 
interioare cuprinse între 2,1 şi 4,6 mm şi dimensiuni ale particulelor de umplutură 
cuprinse între 3 şi 5 m) într-un regim de presiune obişnuit (maximum 400 bar). 
Evident, utilizarea sistemelor UPLC şi UHPLC ridică orice restricţie în acest sens. În 
sfârşit, determinarea lungimilor de undă de "cut-off" pentru diverse amestecuri 
propilen carbonat/etanol şi apă au arătat că valorile în cauză sunt perfect comparabile 
cu amestecurile acetonitril/soluţie 0,1% acid formic în apă. Aceasta indică faptul că 
detecţia UV se va realiza cu o reducere nesemnificativă a sensibilităţii în condiţiile 
utilizării amestecurilor propilen carbonat/etanol/apă ca înlocuitori ai fazelor mobile 
rezultate prin amestecarea apei cu acetonitril sau metanol. În ceea ce priveşte detecţia 
MS/MS, aspectele legate de sensibilitatea detecţiei sunt legate mai de grabă de 
structura intrinsecă a analitului detectat în condiţiile utilizării diferitelor compoziţii de 
fază mobilă. S-au putut identifica cazuri concrete în care prezenţa propilen 
carbonatului în faza mobilă atrage după sine o reducere a randamentelor de ionizare 
în sursele la presiune atmosferică, dar şi a cazurilor în care randamentele de ionizare 
cresc. Propilen carbonatul manifestă de asemenea o bună stabilitate chimică în 
condiţiile adăugării în fazele mobile a aditivilor acizi sau bazici. Figura 3 ilustrează 
comparativ rezultatele separării unui amestec relativ complex de compuşi în condiţiile 
înlocuirii fazelor mobile alcătuite din acetonitril/apă cu cele conţinând propilen 
carbonat/etanol/apă, în mecanism de formare a perechilor ionice (IPLC).  
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Figura 3. Separarea betaxololui şi a impurităţilor sale înrudite. Condiţii de separare: coloană 
cromatografică: Zorbax SB-C18, 50 mm L x 4.6 mm i.d. x 1.8 µm d.p.; temperatura coloanei: 
70 oC; fază mobilă: componentă organică / soluţie apoasă 15 mM heptan sulfonat de sodiu şi 
0,1% acid fosforic în raport volumetric 1/3; componenta organică este constituită din 
acetonitril sau amestec propilen carbonat/etanol în raport volumetric 7/3; debitul fazei
mobile a fost de 2 mL/min; detecţie UV – 273 nm. C1 şi C2 sunt produşi de degradare ai 
impurităţii C a betaxololului.
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 Din studiile efectuate, s-a putut demonstra că un conţinut de propilen carbonat 
în faza mobilă calculat după relaţia %PC = 1,37(0,06) x %ACN + 36,7(4,4) va
produce retenţie şi eficienţă comparabile, pentru analiţii de separat, în condiţiile 
mecanismului de separare în fază inversă, prin raportare la condiţiile utilizării 
amestecurilor acetonitril/apă. Studiile privind termodinamica proceselor de separare 
la înlocuirea acetonitrilului cu amestecul propilen carbonat/etanol (7/3) în faza mobilă 
conduc la dependenţe funcţionale van't Hoff liniare şi valori ale entalpiei/entropiei 
standard caracterizând procesele de repartiţie echivalente. Aşa cum se poate observa 
şi din Figura 4, înlocuirea acetonitrilului în fazele mobile cu amestecuri propilen 
carbonat/etanol pot produce rezultate echivalente din punctul de vedere al valorilor de
retenţie, eficienţă şi simetrie şi în cazul aplicării altor mecanisme de separare, cum ar 
fi de pildă cel de interacţie hidrofilă (HILIC). Concluzia studiului întreprins este una 
evidentă: înlocuirea acetonitrilului sau metanolului în fazele mobile din cromatografia 
de lichide prin amestecul propilen carbonat/etanol (7/3) este fezabilă, fără efecte 
negative evidente în ceea ce priveşte datele de retenţie, eficienţă, simetrie a picurilor 
şi condiţii specifice de exploatare a coloanelor cromatrografice. Evident, o decizie 
finală este condiţionată de costurile intrinseci în utilizarea unei astfel de alternative 
(inclusiv disponibilitatea comercială a propilen carbonatului la un nivel de puritate 
compatibil cu cel asociat aplicaţiilor din cromatografia de lichide). 
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Figura 4. Separare în mecanism HILIC rezultată prin substituţia acetonitrilului din faza 
mobilă cu un amestec propilen carbonat/etanol. Condiţiile de realizare a separării: coloană 
cromatografică: Luna 3u HILIC, 150 mm L x 2 mm i.d. x 3 µm d.p.; temperatura coloanei: 
25 oC; debitul fazei mobile: 0,15 mL/min.

Înlocuirea acetonitrilului sau metanolului din fazele mobile cu lactatul de etil
poate reprezenta, de asemenea, un demers ecologic. Spre deosebire de propilen
carbonat, lactatul de etil este miscibil cu apa în orice proporţie. Deşi densitatea şi 
vâscozitatea sa sunt sensibil mai mari decât cele corespunzătoare acetonitrilului şi 
metanolului, exploatarea coloanelor cromatografice într-un regim de debit
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corespunzător valorii optime (aşa cum rezultă el din dependenţa funcţională Golay-
Van Deemter) poate fi realizată în condiţiile conservării unui regim de presiune de 
până la 400 bar. Lactatul de etil nu este pentru moment disponibil comercial la un 
nivel de puritate impus de separările cromatografice, ceea ce, pentru început, 
reprezintă un dezavantaj esenţial. În egală măsură, stabilitatea sa chimică, în 
condiţiile utilizării unor aditivi acizi sau bazici în faza mobilă, este limitată. Cel mai 
serios dezavantaj în utilizarea lactatului de etil în obţinerea fazelor mobile pentru 
cromatografia de lichide este însă lungimea de undă de "cut-off" ridicată (290 nm), 
fapt care  limitează în mod considerabil aplicaţiile care utilizează detecţia UV. Totuşi, 
lactatul de etil are un potenţial semnificativ, atâta vreme cât permite obţinerea unor 
retenţii şi eficienţe similare cu cele obţinute la folosirea acetonitrilului în compoziţia 
fazelor mobile. Se poate considera că o retenţie oarecum echivalentă poate fi obţinută 
la o proporţie de lactat de etil în faza mobilă cu 15% mai mic decât cel de acetonitril. 
Figura 5 ilustrează rezultatul separării unui amestec de 16 hidrocarburi aromatice 
polinucleare în condiţiile substituţiei acetonitrilului în faza mobilă cu lactat de etil. 
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Figura 5. Separarea hidrocarburilor aromatice polinucleare în condiţiile înlocuirii în faza 
mobilă a acetonitrilului cu lactatul de etil (cromatogramele figurate cu linii colorate în roșu și 
albastru) cu lactatul de etil (cromatogramele figurate cu linii colorate în magenta și verde). 
Condiţiile separării: coloană cromatografică Zorbax Eclipse XDB C-18, 100 mm L × 2.1 mm 
i.d. × 3.5 µm d.p.; temperatura coloanei: 25 oC; debitul fazei mobile: 0,3 mL/min; eluţie: în 
regim izocratic; detecţie UV – 300 nm. Compuşii separaţi: naftalenă – 1; acenaftilenă – 2; 
fluoren – 3; acenaften –4; fenantren – 5; antracen – 6; fluoranten – 7; piren – 8; crisen – 9;
benzo(a)antracen – 10; benzo(b)fluoranten – 11; benzo(k)fluoranten – 12; benzo(a)piren –
13; dibenzo(a,h)antracen – 14; benzo(g,h,i)perilen – 15; indeno(1,2,3-c,d)piren – 16.

2.3. Lichide ionice ca aditivi în fazele mobile din cromatografia de lichide

Utilizarea lichidelor ionice ca aditivi în fazele mobile utilizate în
cromatografia de lichide precum şi a formatorilor de pereche ionică perfluoruraţi 
reprezintă domenii cu un potenţial evident în aplicaţiile cromatografice. Lichidele 
ionice pot juca rolul de agenţi de formare a perechilor ionice pentru speciile de 
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separat care ionizează în condiţiile eluţiei cromatografice. În contextul unor analiţi 
care ionizează cu formarea de ioni pozitivi în condiţiile eluţiei cromatografice, 
lichidele ionice, folosite de această dată ca aditivi în faza mobilă, controlează perfect 
activitatea reziduală a grupărilor silanolice rămase libere în urma modificării chimice 
a silicagelului (responsabile pentru efectul de "tailing" pronunţat al picurilor 
cromatografice corespunzătoare analiţilor în cauză), dar în acelaşi timp poate 
constitui un element de control al retenţiei datorită efectelor de repulsie electrostatică 
ce pot fi generate atât la nivelul extremităţii catenelor hidrofobe modificatoare cât şi 
la nivelul silanolilor reziduali dezactivaţi prin compensare electrostatică (vezi Fig. 6). 
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Figura 6. Rolul lichidelor ionice în reducerea activităţii silanolilor reziduali din fazele 
staţionare modificate chimic şi în controlul retenţiei speciilor care au tendinţa de a forma ioni 
pozitivi în condiţiile de eluţie. 

 Trebuie însă subliniat faptul că utilizarea lichidelor ionice ca formatori de 
pereche ionică sau ca aditivi pentru controlul activităţii silanolior rezididuali şi a 
retenţiei analiţilor care ionizează în condiţiile de eluţie cromatografică limitează în 
mod substanţial utilizarea detecţiei MS (fapt firesc, deoarece vorbim de existenţa în 
faza mobilă, la concentraţii mari, a unor structuri chimice nevolatile). Nu trebuie 
ignorat nici rolul major pe care lichidele ionice îl pot avea în procesele de derivatizare
pre-coloană, în calitatea lor de medii de reacţie. În lichidele ionice randamentele de 
transformare la produşii de derivatizare pot fi în mod semnificativ crescute, la fel ca 
şi viteza reacţiilor în cauză. Aceast fapt susţine în mod direct nu numai o sensibilitate 
mai bună a determinărilor dar şi o diminuare, uneori semnificativă, a duratei 
analizelor. În acest sens, am obţinut rezultate notabile în determinarea 
dimetilsulfatului, ca impuritate citotoxică în substanţele active de uz farmaceutic [9]. 

În logica celor amintite anterior, mecanismul de separare cu formarea de
perechi ionice poate fi compatibilizat cu detecţia prin spectrometrie de masă, prin 
utilizarea compuşilor perfluoruraţi ca agenţi de formare a perechilor ionice. O 
exemplificare ilustrativă în acest sens o poate constitui separarea efedrinelor 
(separarea efedrinelor în probe de urină poate constitui un demers analitic important 
în domeniul controlului antidoping). Deşi având structuri chimice simple, 
reprezentanţii importanţi ai acestei clase de compuşi (în speţă norpseudoefedrina, 
norefedrina, efedrina, pseudoefedrina şi N-metilefedrina) sunt dificil de separat în 
mecanism de fază inversă datorită caracterului lor pronunţat hidrofil şi datorită 
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sensibilităţii lor crescute la activitatea silanolică reziduală a fazelor staţionare, având 
drept rezultat imediat o asimetrie pronunţată a picurilor cromatografice. Deoarece 
norpseudoefedrina şi norefedrina, respectiv efedrina şi pseudoefedrina sunt 
diastereoizomeri, patternul lor de ionizare în sursele de presiune atmosferică este 
identic. În acest context, selectivitatea detecţiei MS/MS nu poate înlocui lipsa de 
selectivitate cromatografică, deci cele două perechi vor trebui neapărat separate în 
coloană. Figura 7 ilustrează posiblitatea separării analiţilor în cauză, în contextul 
utilizării lichidelor ionice ca aditivi în faza mobilă, destinaţi controlului activităţii 
silanolice reziduale şi a retenţiei acestora sau a utilizării formatorilor de pereche 
ionică perfluoruraţi [10]. Se poate lesne remarca o simetrie mult mai bună a picurilor 
cromatografice atât în cazul utilizării lichidelor ionice ca aditivi în faza mobilă cât şi a 
formatorilor de pereche ionică perfluoruraţi. În cazul separării conduse pe o fază 
staţionară C-18 puternic inertizată şi în condiţiile eluţiei cu o fază mobilă 100% 
apoasă, simetria picurilor cromatografice este inacceptabilă, anulând în ultimă 
instanţă selectivitatea fazei staţionare. 
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Figura 7. Separarea amestecului de efedrine (1-norpseudoefedrină, 2-pseudoefedrină, 3-
efedrină, 4-pseudoefedrină, 5-N-metilefedrină) în condiţiile: A- mecanism de fază inversă, pe 
o coloană C-18 puternic inertizată chimic (strongly end-capped) şi având drept fază mobilă o 
soluţie apoasă de 0,1% acid fosforic; B-mecanism de fază inversă, pe o coloană C-18; faza 
mobilă este un amestec metanol / soluţie apoasă 15 mM de butilmetilimidazoliu (lichid ionic 
în formă triflat) la pH 3 în raport volumetric 1/9; C-mecanism de formare a perechilor ionice; 
fază staţionară fenil (Phenomenex); faza mobilă  este un amestec metanol / soluţie apoasă 15 
mM de acid heptafluorobutiric (agent de formare al perechilor ionice) în raport volumetric
28/72.

2.4. Injecţia de volume mari de probă în solvenţi nemiscibili cu faza mobilă 

Injecţia de volume mari de probă dizolvată în solvenţi nemiscibili cu faza 
mobilă reprezintă unul dintre domeniile noi pe care grupul nostru de cercetare l-a 
promovat în mod sistematic în ultimii ani. Regula unanim recunoscută în 
cromatografia de lichide referitoare la posibilitatea injecţiei de volume mari impune 
utilizarea unor solvenţi ai probei care să fie perfect miscibili cu faza mobilă şi având 
o capacitate elutropică mai mică decât aceasta. Relativ recent, anumite studii [11] au 
demonstrat că forţa elutropică a solventului probei poate fi totuşi mai mare decât cea 
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a fazei mobile dacă retenţia acestuia la nivelul fazei staţionare utilizate este mai mare 
decât cea a analiţilor care se doresc a fi separaţi. 

 Grupul nostru a fost primul care a adus în discuţie injecţia de volume mari de 
probă în solvenţi nemiscibili cu faza mobilă [12]. Aspectul în sine poate fi considerat 
la prima vedere unul de amănunt şi cu aplicaţii practice reduse. Cu toate acestea, nu 
trebuie ignorate două aspecte esenţiale: a) cel mai direct mod prin care poate fi 
crescută sensibilitatea unei metode analitice îl reprezintă o cantitate mai mare de 
probă luată în lucru, deci un volum injectat mai mare; b) multe dintre metodele 
consacrate de preparare a probelor (de exemplu extracţia lichid-lichid sau extracţia în 
fază solidă) izolează analiţii de interes în solvenţi nemiscibili cu apa (şi în consecinţă 
nemiscibili cu fazele mobile utilizate în mecanismul de separare în fază inversă); 
posibilitatea injecţiei de volume mari de probă dizolvată în solvenţi nemiscibili cu 
faza mobilă conduc inevitabil la simplificarea procedurilor de preparare a probelor (în 
special a etapelor de evaporare şi reluare a amestecului în solvenţi adecvaţi). 

 Injecţia de volume mari de probă dizolvată în solvenţi nemiscibili cu faza 
mobilă atrage după sine o scădere proporţională (liniară) a factorilor de retenţie a 
analiţilor supuşi separării (vezi Figura 8). Am explicat acest lucru prin faptul că 
moleculele diluentului (D) competiţionează cu moleculele analiţilor (A) la nivelul 
catenelor hidrocarbonate (hidrofobe – L) imobilizate chimic la nivelul suprafeţei 
silicagelului (faza staţionară – FS). Au loc, în consecinţă, echilibrele de mai jos: 

A(D)  A(FM) [1]

A(FM) + L(FS)  A*L(FS) [2]

considerând [D] >> [A] and log PD > log PA

i D(FM) + L(FS)  Di*L(FS) [3]

În consecinţă echilibrele [1] - [3] se deplasează în felul următor: 

[1] ; [2] ; [3] ;

Dacă factorul de retenţie al analitului A este 
kA = KA x V’FS/VFM

unde V’FS este volumul de fază staţionară disponibil pentru moleculele analitului A reprezentând o 
fracţie a volumului total al fazei staţionare VFS, mai precis (VFS - V), unde V =  x Vinj

D,  fiind o
constantă, atunci 

kA = KA x VFS/VFM – (KA x /VFM.) x Vinj
D

 Plecând de la consideraţiile teoretice completate şi confirmate prin date 
experimentale, injecţia de volume mari a diluenţilor nemiscibili cu faza mobilă poate 
avea loc cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii: 1. diluentul prezintă o 
retenţie cromatografică superioară analiţilor de interes; 2. solubilitatea diluentului în
faza mobilă trebuie să fie cât mai redusă; 3. selectivitatea iniţială a separării este 
suficient de mare pentru a compensa porţiunea de coloană ocupată de diluent 
(micşorarea aparentă a lungimii coloanei cromatografice); 4. "dopul" de diluent
trebuie eliminat din coloana cromatografică înaintea următoarei injecţii (se va apela la 



38 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXI, 1/2014

un gradient de tip "treaptă"); 5. trebuie atent considerate fenomele de "digitaţie 
vâscoasă" (viscous fingering) cu impact asupra simetriei şi/sau formei picului 
cromatografic, atunci când vâscozitatea diluentului este sensibil diferită de cea a fazei 
mobile. Este oricum de subliniat faptul că întreg edificiul teoretic pe care s-a construit 
explicaţia procesului de injecţie de volume mari a diluenţilor nemiscibili cu faza 
mobilă pleacă de la modelul retenţiei în fază inversă bazat de adsorbţie (fapt oarecum 
neuzual, atâta vreme mulţi autori au preferat să explice retenţia RPLC prin modelul 
repartiţiei). 
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Figura 8. Injecţii de volume crescătoare a unor soluţii de terţ-butil p-hidroxianisol (BHA –
folosit ca antioxidant în formulări farmaceutice şi produse alimentare) în i-octan. Se observă 
reducerea liniară a factorului de retenţie cu volumul injectat. Condiţii: coloană 
cromatografică Zorbax Eclipse C-8 150 mm L x 4.6 mm i.d. x 5 m d.p.; fază mobilă: 
amestec acetonitril / soluţie apoasă 0,1% acid fosforic în raport volumetric 4/6; debit – 1 
mL/min; detecţie UV – 291 nm. Vezi ref. [13].

 Observaţii ulterioare de natură experimentală au pus în evidenţă faptul că 
rezultate corecte pot fi obţinute şi în contextul în care caracterul hidrofob al 
diluentului nu este mai accentuat decât cel al analiţilor de separat, iar fenomenele de 
digitaţie vâscoasă par să nu opereze în maniera în care ar fi fost de aşteptat. Aceste 
observaţii au condus la formularea unei noi baze teoretice ale procesului [14]. Noul 
model ia în considerare următoarele etape consecutive ale procesului de injecţie de 
volume mari de diluenţi nemiscibili cu faza mobilă: a. transferul "dopului" de diluent
în capul coloanei cromatografice; b. imobilizarea acestuia în canalele de curgere ale
coloanei cromatografice, prin interacţia diluent-fază staţionară; c. formarea de canale
de curgere a fazei mobile prin "dopul" de diluent şi extensia spaţială a acestuia în 
capul coloanei cromatografice, proces care se desfăşoară simultan cu extracţia lichid-
lichid a analiţilor din diluent către faza mobilă; d. "reinjecţia" frontului analiţilor în 
capul coloanei cromatografice rămase disponibile pentru separare. În fapt, scenariul 
descris anterior coincide cu cel al unei extracţii lichid-lichid cu fază extrasă 



Aspecte actuale în cromatografie 39

imobilizată cuplată on-line cu procesul de separare în fază inversă (on-line coupled 
Reversed Phase Supported Liquid Extraction with Liquid Chromatography sau
prescurtat on-line RP-SLE/RPLC). Modelul confirmă relaţia matematică de scădere 
liniară a retenţiei cu volumul injectat. Noul model explică obţinerea unor rezultate de 
calitate şi în condiţiile în care afinitatea diluentului pentru faza staţionară este mai 
redusă sau egală cu cea a analiţilor de separat. În egală măsură modelul confirmă 
absenţa efectelor datorate digitaţiei vâscoase (deoarece extensia spaţială a "dopului" 
de diluent în procesul de formare a canelelor de fază mobilă maschează aceste efecte 
care operează anterior, la introducerea probei în fluxul fazei mobile şi transferul 
acesteia în capul coloanei cromatografice).

 Procesul de injecţie de volume mari de probă în diluenţi nemiscibili cu faza 
mobilă a fost cu succes utilizat de colectivul nostru în aplicaţii extrem de variate cum 
ar fi: rezolvarea cromatografică a unor combinaţii farmaceutice dificile (amestecuri 
de mai multe substanţe active prezentând caracteristici de polaritate extrem de diferite 
şi existente în rapoarte masice extrem de diferite) [15]; determinarea unor 
componente nedorite în extracte standardizate din produse naturale [16]; studiul
detaliat al procesului şi modelarea acestuia pentru compuşi polari [17-19]; 
determinarea cantitativă a unor substanţe active şi a metaboliţilor acestora în probe de 
sânge integral sau plasmă umană, în vederea dovediri echivalenţei terapeutice a unor 
medicamente generice în raport cu produsele inovatoare [20-24]. Aceste din urmă 
aplicaţii, pe care le vom denumi "bionalitice", beneficiază din plin de avantajele 
procesului de injecţie de volume mari de probă în diluenţi nemiscibili cu faza mobilă, 
din următoarele motive: 1. pregătirea probelor biologice este în mod substanţial 
simplificată, manipularea probelor este mult redusă (ceea ce implică reducerea 
erorilor aleatoare care pot afecta rezultatele analitice finale); 2. durata procesului
analitic se scurtează considerabil (cu atât mai important cu căt un studiu bioanalitic 
necesită procesarea unui număr considerabil de probe, de la câteva sute la câteva mii); 
3. extracţia lichid-lichid, ca procedeu de prelucrare a probelor de natură biologică 
reduce în mod semnificativ matricea reziduală (fapt care, la rândul său reduce efectele 
de matrice în sursa de ionizare ale spectrometrului de masă, ceea ce contribuie la 
obţinerea unor rezultate mult mai reproductibile). 

 Colectivul nostru a obţinut rezultate excelente prin folosirea n-octanolului ca
solvent de extracţie a substanţelor de interes farmaceutic din probe de sânge uman 
integral sau plasmă umană. Metodele dezvoltate şi validate au fost cu succes utilizate 
în derularea unor studii de bioechivalenţa privitoare la forme farmaceutice solide 
generice de uz uman cu administrare orală. Prin modificarea geometriei interne a 
flacoanelor pentru stocarea probelor (care sunt ulterior introduse în injectorul automat
al cromatografului de lichide în vederea injecţiei), întreg procesul de prelucrare al 
unei probei poate avea loc în acelaşi recipient (vezi Figura 9). 

Utilizarea octanolului ca solvent de extracţie a principiilor active din plasma 
umană mai atrage după sine şi un alt avantaj inedit: în urma procesului de separare a 
straturilor prin centrifugare, se formează un film de natură lipidică la interfaţă. Acest 
film este suficient de rezistent din punct de vedere mecanic, încât permite transferul
cantitativ al stratutului organic superior în recipientul de stocare a probei, fără riscul 
transferului accidental al matricei reziduale conţinând proteinele plasmatice (vezi 
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Figura 10).

Figura 9. Modificare a geometriei interioare a recipientului de stocare a probei permiţând 
simultan prelucrarea acesteia şi stocarea ei în vederea injecţiei în coloana cromatografică, 
manipularea probei fiind astfel redusă la maximum. 

 Aplicaţiile bioanalitice ale procesului de injecţie de volume mari de probă în 
diluenţi nemiscibili cu faza mobilă au făcut obiectul unui recent review apărut în 
literatura de specialitate [25].

Figura 10. Utilizarea n-octanolului ca solvent de extracţie a compuşilor de interes 
farmaceutic din probe de plasmă umană permite izolarea cantitativă a stratului organic 
(superior) datorită formării la interfaţă a unei membrane rezistente mecanic, de natură 
lipidică. 

Indubitabil, potenţialul acestei tehnici este considerabil, iar aplicaţiile sale 
extrem de diverse. Deşi privită la început cu o oarecare rezervă de către specialiştii în 
cromatografia de lichide, tehnica a început să fie utizată şi de alte echipe de cercetare 
[26-28]. Recent [29], fenomenul de reducere liniară a factorilor de retenţie cu 
volumul injectat în cazul diluenţilor nemiscibili cu faza mobilă a fost exploatat în 
sensul determinării unor descriptori ai caracterului hidrofob al analiţilor, care se 
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corelează extrem de bine cu logaritmii constantelor de distribuţie n-octanol/apă (log 
P).

2.5. Sinteze de noi faze staţionare în cromatografia de lichide

S-a arătat  în introducerea acestui material, că domeniul asociat sintezelor de 
noi faze staţionare în cromatografia de lichide reprezintă probabil domeniul în care se 
inovează cel mai mult. Diversificarea naturii fazelor staţionare atrage după sine 
diversificarea modurilor în care analiţii interacţionează cu acestea, ceea ce contribuie 
în mod subtil la controlul şi modularea retenţiei cromatografice. 

2.5.1. Elemente de legătură de natură polară  

Introducerea unor elemente de legătură de natură polară (de exemplu punţi 
amidice sau carbamat) între suprafaţa silicagelului şi radicalii alchil utilizaţi pentru 
modificarea acesteia a condus la obţinerea unei noi categorii de faze staţionare 
destinate mecanismul de separare în fază inversă ("polar embedded"). Iniţial, aceste 
faze au fost dedicate aplicaţiilor care utilizau faze mobile integral apoase, 
împiedicând colapsarea radicalilor alchil. În aplicaţiile bioanalitice, aceste faze 
prezintă un interes deosebit în condiţiile analizei analiţilor polari. Retenţia analiţilor 
având caracter polar pe astfel de faze staţionare este crescută datorită interacţiilor cu 
punţile de legătură între suprafaţa silicagelului şi radicalii alchil, ceea ce conduce în 
mod evident la un aport substanţial de selectivitate. Pentoxifilina este o substanţă 
activă derivată de la xantină, funcţionând ca inhibitor competitiv neselectiv a 
fosfodiesterazei, fiind utilizată în tratamentul blocării vaselor sangvine periferice. 
Bioechivalenţa formulaţiilor farmaceutice conţinând pentoxifilină este dificilă din trei 
motive: a. existenţa a doi metaboliţi activi (denumiţi generic M1 şi M5); b. o
variabilitate interindividuală extrem de pronunţată în ceea ce priveşte profilul 
concentraţiilor plasmatice; c. caracterul polar atât al substanţei active (logP 
experimental pentru pentoxifilină este 0,29) cât si al metaboliţilor activi, fapt ce 
reduce semnificativ retenţia în mecanismul de fază inversă, şi implicit selectivitatea 
separărilor. Utilizarea unei faze staţionare de tip C-18 polar embedded a permis nu 
numai o selectivitate mult sporită a separării [30,31], dar şi utilizarea unei faze mobile 
mult mai bogate în modificator organic, fapt care a permis compatibilizarea unui
volum de injecţie mare cu probele de plasmă prelucrate pentru precipitarea 
proteinelor plasmatice prin adăugare de acetonitril în raport volumetric 1/2. Separările 
obţinute sunt prezentate în Figura 11.  

Din Figura 11 se pot observa următoarele:  separarea celor trei compuşi ţintă 
şi a standardului intern se face cu selectivitate foarte bună pe faza staţionară C-18 
polar embedded;  în cromatogramele extrase (EIC) după tranziţiile specifice de masă 
ale pentoxifilinei şi metabolitului M1, se pot observa alte 4 şi respectiv 2 picuri 
cromatografice;  cei 6 compuşi chimici eluează înaintea substanţelor cu care, în mod 
evident, sunt înrudite din punct de vedere structural;  studiind profilurile
concentraţiilor plasmatice a celor 6 compuşi suplimentari în probe de plasmă 
colectate de la voluntari sănătoşi cărora le-a fost administrată pe cale orală o doză de 
400 mg pentoxifilină sub forma unei formulări farmaceutice cu cedare controlată, 
acestea sunt similare cu cele obţinute pentru substanţa respectiv metaboliţii activi.  

Singura explicaţie posibilă pentru observaţiile efectuate constă în următoarele: 
cei 4 respectiv 2 compuşi care apar în cromatogramele extrase după tranziţiile de 
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masă specifice pentoxifilinei respectiv metabolitului activ M1 sunt metaboliţi ai 
acestora, mai precis diverse forme glicozidate ale lor; observarea celor 6 compuşi noi 
după tranziţiile de masă specifice pentoxifilinei şi respectiv metabolitului M1, se 
datorează eliberării în sursa de ionizare la presiune atmosferică a agliconilor 
corespunzători (refacerea în sursă a compuşilor neglicozidaţi). 

M1

M5

IS

P
en

to
xi

fi
li

nă

"Polar embedded"

a

b

c

d

M1

x 105

0

1

1 2 2

x 10
3

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(+) MRM (279.2 181.1)

Abundance vs. Acquisition Time (min)

(+) MRM (263.2  181.1)

e

f

P
en

to
xi

fi
li

nă

A

B

0

50

100

150

200

250

300

350

400

132 137 142 147 152 157 162 167 172

Timp (h)

C
o

n
c

en
tr

a
ţi

e 
(n

g
/m

L
)

C Analit (d)

Figura 11. Separarea pentoxifilinei şi a metaboliţilor săi activi M1, M5 în probe de 
plasmă umană pe o fază staţionară C-18 polar embedded şi detecţie MS/MS. A –
cromatogramă TIC; B – cromatograme EIC după tranzițiile de masă caracteristice 
pentoxifilinei şi metabolitului M1; C –  profilul concentraţiilor plasmatice ale 
compusului (d) rezultate după administrarea pe cale orală a unei forme farmaceutice 
cu cedare controlată conţinând 400 mg de pentoxifilină. 

 În mod evident, fără selectivitatea adusă de faza staţionară de tip polar 
embedded, formele glicozidate pot co-elua cu produşii de la care provin. Deoarece 
detecţia lor se face după tranziţiile de masă specifice structurilor părinte, lipsa 
selectivităţii cromatografice poate duce la rezultate aberante privitoare la 
concentraţiile plasmatice a acestora din urmă. Nu este exclus ca "eticheta" frecvent 
asociată bioechivalenţei formelor farmaceutice conţinând pentoxifilină să se fi datorat 
în timp şi datorită aspectelor prezentate anterior. Cazul pentoxifilinei, în care s-au 
putut pune în evidenţă metaboliţi suplimentari, nu este unul singular, colectivul nostru 
fiind pus în aceeaşi situaţie şi în cazul norfloxacinei [32]. Studiul întreprins şi 
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concluziile care s-au desprins din acesta au permis realizarea unei noi aplicaţii, 
privitoare la patternul specific de degradare a urmelor de pentoxifilină în probe de apă 
reziduală, supusă tratamentului cu plasmă rece [33].  

2.5.2. Materiale cu acces restricţionat  

Materialele cu acces restricţionat (RAM - materiale poroase cu pori calibraţi, 
având suprafaţa externă polară şi suprafaţa internă a porilor de natură hidrofobă) sunt 
la rândul lor extrem de utile în aplicaţiile bioanalitice. Faptul că proteinele plasmatice 
sunt excluse steric la penetrarea în pori şi nu prezintă o afinitate deosebită pentru 
suprafaţa externă polară a particulelor de materiale RAM, face posibilă o nouă 
abordare a procesului de prelucrare a probelor de plasmă umană. Dacă analiţii ţintă 
sunt substanţe cu masă moleculară mică şi prezintă un pronunţat caracter hidrofob, ei 
vor putea fi reţinuţi în porii materialelor RAM, pe când proteinele plasmatice vor fi 
rapid eluate. Acest fapt face posibilă injecţia directă a probelor de plasmă într-o 
coloană umplută cu material RAM, ceea ce produce eliminarea proteinelor plasmatice 
şi reţinerea în pori a analiţilor ţintă. Analiţii reţinuţi selectiv în coloana RAM pot fi 
desorbiţi ulterior şi aduşi în coloana cromatografică propriu-zisă, unde vor fi separaţi 
şi apoi cuantificaţi, prin intermediul sistemului de detecţie. Dacă desorbţia din 
coloana RAM a analiţilor de interes poate fi făcută de chiar faza mobilă utilizată în 
separarea cromatografică propriu-zisă, cele două etape distincte pot fi cuplate on-line, 
după schema prezentată în Figura 12.  
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Figura 12. A - Cuplare on-line între o coloană RAM (utilizată pentru eliminarea 
proteinelor plasmatice) şi o coloană cromatografică octadecil silicagel, utilizată 
pentru dozarea felodipinei în probe de plasmă umană. Condiţii experimentale: 
coloana RAM: LiChrosphere ADS RP-18, 30 mm L x 4.6 mm i.d.x 5 m d.p.; coloană 
cromatografică: Zorbax Eclipse XDB C18, 150 mm L x 4.6 mm i.d. x 3.5 m d.p.;
temperatura coloanelor: 35 oC; faza mobilă pentru coloana RAM: amestec 
metanol/soluţie apoasă 0,1% acid fosforic adusă la pH=5 cu trietilamină 2/98 (v/v); 
debit: 0,8 mL/min; faza mobilă pentru coloana cromatografică: amestec 
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metanol/soluţie apoasă 0,1% acid fosforic 72,5/27,5 (v/v); debit: 1 mL/min; detecţie 
APCI-MS/MS; tranziţii de masă pentru felodipină: m/z 384 la m/z 356, 354, 352, 340, 
338 Da. B – Picul cromatografic corespunzător felodipinei pentru limita cea mai 
joasă de cuantificare (LLOQ) corespunzătoare valorii de concentraţie de 0,1 ng/mL. 

Rezultă astfel o structură automată care permite dozarea analiţilor de interes, cu 
eliminarea oricărei etape premergătoare de pregătire a probei de către analist (probele 
de plasmă se injectează direct în sistem, fără nici o prelucrare anterioară în afară de 
un simplu proces de filtrare). Elementul prin care se realizează conexiunea între cele 
două dimensiuni ale procesului (excluziunea sterică a proteinelor plasmatice respectiv 
desorbţia analiţilor de interes în coloana cromatografică propriu-zisă) este în fapt o 
valvă rotativă cu 10 conexiuni care poate fi exploatată în regim de presiune înaltă. 
Soluţia tehnică a fost aplicată în studiul de bioechivalenţă a unor formulări 
farmaceutice conţinând felodipină [34]. S-a recurs la această soluţie on-line, deoarece 
nivelul concentraţiilor plasmatice pentru substanţa activă în cauză este foarte redus 
(concentraţia maximă plasmatică se situează în jurul valorii de 2 ng/mL), fiind foarte 
aproape de limita instrumentală de detecţie a spectrometrului de masă cu trapă ionică 
care fusese utilizat. În acest context, s-a dorit luarea în lucru a unei cantităţi cât mai 
mare de probă (0,5 mL de plasmă) şi eliminarea oricăror etape de manipulare a 
probelor care puteau potenţial să inducă erori experimentale care să afecteze 
rezultatele analitice (în ultimă instanţă, cea mai bună modalitate de prelucrare a 
probelor este aceea de a nu o prelucra de loc).

2.5.3. Analiţi separați pe faze staţionare care funcţionează în manieră 
bimodală  

Comportarea cromatografică (în termeni de retenţie) a analiţilor de interes pe 
faze staţionare care funcţionează în manieră bimodală (RP/HILIC) poate fi în mod 
firesc utilizată pentru caracterizarea acestora sub aspectul hidrofobicităţii lor. 
Stabilirea unor indici de hidrofobicitate moleculară plecând de la comportarea 
cromatografică a compuşilor consideraţi în anumite condiţii experimentale bine 
definite face obiectul multor studii publicate în literatura de specialitate din ultimii ani
[35-37] şi a reprezentat o motivaţie principală pentru prepararea fazelor staţionare 
biomimetice. Fazele staţionare biomimetice necesită însă o exploatare atentă, fiind 
extrem de sensibile la diverşi parametri operaţionali (pH, presiune, debit, etc.). Recent 
disponibile din punct de vedere comercial, fazele staţionare de tip silicagel modificat 
chimic cu radicali alchil (în cele mai frecvente situaţii radicalii alchil conţin 12 atomi 
de carbon) terminaţi printr-o dublă substituţie cu grupări hidroxil la ultimii doi atomi 
de carbon din catena hidrocarbonată, reprezintă exemplul tipic de faze staţionare cu 
un comportament bimodal. În condiţiile exploatării cu faze mobile bogate în 
componentă apoasă, aceste faze staţionare funcţionează în mecanism de fază inversă 
(RP). În contextul utilizării unor faze mobile foarte bogate în componentă organică 
(în speţă, este vorba de acetonitril), grupările hidroxil terminale leagă prin punţi de 
hidrogen molecule de apă, formănd un strat superficial polar, şi transformând astfel 
mecanismul de retenţie într-unul de interacţie hidrofilă (HILIC). Profilul retenţiei 
compuşilor pe astfel de faze staţionare, în funcţie de compoziţia fazei mobile, este în 
consecinţă unul în formă de "U" (parabolic).  

Am folosit proprietăţile de retenţie bimodală a unei de astfel de faze staţionare 
pentru determinarea unor indici de hidrofobicitate pentru o serie de compuşi chimici 
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nou sintetizaţi (derivaţi alchil/fenil/alchilfenil-piridinium oximici), utilizaţi ca 
reactivatori ai acetilcolinesterazei inactivate prin intermediul compuşilor 
organofosforici (gaze de luptă neurotoxice sau pesticide organo-fosforice) [38]. Aşa 
cum se poate observa din Figura 13, profilul de retenţie al acestor compuşi este 
parabolic.

Factorul de retenţie minim (aşa cum rezultă el din regresia binomială aplicată 
setului experimental de date) poate reprezenta un descriptor al caracterului hidrofob
al compusului în cauză, corelat extrem de bine cu valorile log P calculate prin 
algoritmi de calcul extrem de diverşi (vezi Figura 14). 
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şi log P, calculat după metoda fragmentelor (KOW WIN) pentru setul de compuşi oximici 
studiaţi 

2.6. Limitări ale detecţiei prin spectrometrie de masă  

Potenţialul spectrometriei de masă ca sistem de detecţie pentru cromatografie 
în general, şi pentru cromatografia de lichide în special, este deosebit de mare. Pe de 
altă parte, rolul acestui sistem de detecţie nu trebuie nici el supraestimat. Suntem încă 
departe de a putea controla într-o manieră perfectă procesele care au loc în sursele de 
ionizare la presiune atmosferică, ceea ce are drept consecinţă o precizie mai redusă şi 
o variabilitate mai mare în timp a răspunsului generat. Aspectele sensibile, care 
trebuie atent controlate, în condiţiile utilizării spectrometriei de masă în aplicaţiile 
bioanalitice, au fost rezumate într-o lucrare publicată recent [39].  

 În anumite cazuri, sursele de ionizare la presiune atmosferică sunt incapabile 
de a oferi fragmentarea şi ionizarea analiţilor ţintă. Acest fapt se explică nu atât prin 
stabilitatea structurală a acestora, ci prin faptul că procesul de fragmentare are ca 
rezultat final doar formarea de specii neutre sau radicalice. Este cazul, de pildă, a 
esterilor graşi, în calitatea lor de compuşi majoritari în uleiului de Jojoba 
(Symmondsia Chinesis). Aparent, singura alternativă analitică menită să rezolve 
profilul esterilor graşi din compoziţia uleiului de Jojoba ar fi fost reprezentată de 
următoarea procedură: hidroliza esterilor graşi cu obţinerea alcolilor şi acizilor graşi 
corespunzători, derivarizarea acizilor graşi la esterii lor metilici, separarea prin 
cromatografie de gaze şi detecţie prin spectrometrie de masă, cu utilizarea 
consecutivă a ionizării prin impact electronic (EI) şi a ionizării chimice (CI). Profilul 
distribuţiei maselor esterilor acizilor graşi şi a alcoolilor graşi obţinuţi în urma 
procesului de hidroliză ar fi trebuit realizat atât pe faze staţionare apolare (de tip OV-
1) cât şi pe cele relativ polare (Carbowax). Amprenta legată de gradul de nesaturare 
existent în moleculele acizilor şi alcoolilor graşi rezultaţi din hidroliză poate fi 
realizată pe o fază staţionară de tipul cianopropilmetilsiloxan. Chiar dând curs unei 
astfel de alternative laborioase de caracterizare, o informaţie esenţială ar fi fost totuşi 
absentă: care sunt în fapt esterii graşi existenţi în uleiul de Jojoba? Soluţia a venit, în 
mod evident, tot prin controlul proceselor care au loc în sursele de ionizare la
presiune atmosferică [40]. Dacă în sursa de ionizare de tip electrospray (ESI), pe 
lângă efluentul provenit de la coloana cromatografică se va introduce o soluţie diluată 
a unei sări de argint (de exemplu o soluţie în metanol a azotatului de argint), 
nesaturările din structura compuşilor separaţi sau a fragmentelor neutre sau radicalice 
formate în sursă vor coordina ionii de argint, producând astfel specii încărcate cu 
sarcină electrică. Soluţia tehnică a fost denumită Coordination Ion Spray (CIS). CIS a 
devenit în timp o alternativă viabilă de ionizare, funcţionând în cazul unor clase 
variate de analiţi (acizi graşi, triglicedide, zaharuri). Procesele de coordinare din sursa 
de ionizare pot funcţiona uneori în manieră atât de selectivă încât să permită punerea 
în evidenţă a unor informaţii extrem de detaliate privitoare la structura compuşilor 
analizaţi (de exemplu, poziţia acizilor graşi substituiţi la nivelul restului de glicerină 
din structura trigliceridelor) [41-44].
 Nu trebuie ignorat faptul că sursele de ionizare în regim de presiune 
atmosferică sunt surse blânde de ionizare. În acest context, marea majoritate a 
compuşilor va forma în aceste surse, cu precădere, doar ioni moleculari. În 
consecinţă, "spectrul de masă" obţinut în urma introducerii unui amestec de compuşi 
într-o astfel de sursă de ionizare se va constitui ca o amprentă pentru amestecul în 
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cauză (prin simplul fapt că fiecare compus constituent al amestecului va produce în 
spectrul de masă un semnal asociat ionului său molecular). Compararea 
chemometrică a profilelor spectrelor de masă rezultate prin introducerea directă a 
unor amestecuri (uneori foarte complexe, de origine naturală) în sursele de ionizare la 
presiune atmosferică poate contribui la caracterizarea directă a acestora, fără a mai fi 
necesară, în mod paradoxal, o separare cromatografică. Lucrarea recent publicată [45] 
privind caracterizarea chemometrică a extractelor standardizate de Gingko Biloba 
utilizate în industria farmaceutică, plecând de la spectrele de masă rezultate în urma 
ionizării simultane a tuturor compuşilor din amestec, pledează în acest sens.          

3. Concluzii

 Am speranţa că materialul prezentat a convins cititorul despre faptul că 
Ştiinţele Separării în general, şi tehnicile cromatografice în special, reprezintă 
domenii care impun o atenţie bine-meritată şi care se găsesc într-o continuă dinamică 
şi dezvoltare. Deşi materialul s-a concentrat asupra unor studii întreprinse de 
colectivul care funcţionează în cadrul Departamentului de Chimie Analitică al 
Universităţii din Bucureşti, rezultate semnificative în domeniu sunt obţinute şi de 
colective de cercetare din alte centre universitare din Cluj, Timişoara, Iaşi şi 
Bucureşti. Cred că pot termina acest material într-o manieră optimistă, afirmând că 
şcoala românească de chimie analitică există încă, şi că îşi face simţită prezenţa atât la 
nivel naţional cât şi internaţional. Ea există, în ciuda unui climat general nefavorabil 
cercetării chimice din România, şi a unor căutări, nu întotdeauna inspirate, de aşezare 
a învăţământului superior de specialitate într-un făgaş normal. Ea există, în ciuda unei 
solicitări din ce în ce mai restrânse din partea pieţei de muncă din ţară, şi a unei 
industrii chimice pe cale de extincţie. Tot în mod paradoxal, solicitarea reală a pieţei 
de muncă româneşti actuale, este orientată către chimiştii analişti. Din nefericire, 
oferta depăşeşte cu mult nevoia reală, ceea ce nu contribuie, în mod evident, la 
susţinerea calităţii pregătirii unui personal înalt specializat. Totuşi, nota finală este 
una optimistă: "speranţa moare ultima"!  
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Anexa 1. Traduceri in limba romana pentru acronimele din legendele la Figurile 1 si 2
*

Figura 1

AED-MIP – Atomic Emission Detection – Microwave Induced Plasma = Detector cu emisie

atomică cu plasmă indusă prin microunde; ASE – Assisted Solvent Extraction = Extracţie 

asistată cu solvenţi; CAD – Corona Aerosol Discharge Detector = Detector cu descărcare 

electrică coronară în aerosoli; CCC – Counter Current Chromatography = Cromatografia

în contracurent; CEC – Capillary Electro Driven Liquid Chromatography =

Electrocromatografie capilară; CPC – Centrifugal Partition Chromatography =

Cromatografie centrifugală de partiţie; CZE – Capillary Zone Electrophoresis =

Electroforeză capilară zonală; DAD – Diode Array Detection = Detector spectrometric

UV-Vis cu reţea de diode; DLLME – Dispersive Liquid-Liquid Microextraction =

Microextracţie lichid-lichid dispersivă; ELSD – Evaporative Light Scattering Detector =

Detector cu difuzie a luminii; FFF – Flow Field Fractionation = Fracţionare în câmp 

gravitaţional; FTIRD – Fourier Transform Infrared Detector = Detector spectrometric în

domeniul Infraroşu cu transformare Fourier; GC – Gas Chromatography =

Cromatografie de gaze; HFLPME – Hollow Fiber Liquid Phase Microextraction =

Microextracţie în fază lichidă cu fibră cavitară; HS – Head Space = Injector cu izolare a

fracţei volatile din probă în capul coloanei cromatografice; ICP-MS – Inductively Coupled

Plasma Mass Spectrometry = Spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv; IEF –

Isoelectricfocusing = Focusare izoelectrică; IMMS – Ion Mobility Mass Spectrometry =

Spectrometrie de masă cu mobilitate ionică; ITP – isotachophoresis = Izotacoforeză; K&D

*
Denumirile sunt în general preluate în limba română direct din engleză fără traducere, în 

absența unei preocupări la nivel național de întocmire a unui glosar terminologic. 
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– Kuderna & Danish Liquid-Liquid Continuous Extractor = dispozitiv pentru extracţie 

lichid-lichid continuă Kuderna & Danish; LC – Liquid Chromatography = Cromatografie

de lichide; LLE – Liquid-Liquid Extraction = Extracţie lichid-lichid; MEKC – Micellar

Electrokinetic Chromatography = Cromatografie Electrocinetică Micelară; MMLLE –

Microporous Membrane Liquid-Liquid Extraction = Extracţie lichid-lichid prin membrană 

microporoasă; MSnD – Mass Spectrometric Detection – n Dimensional = Detecţie prin 

spectrometrie de masă multidimensională; MSPD – Matrix Solid Phase Dispersion =

Dispersie în matrice solidă; NMR – Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry =

Spectrometrie de rezonanţă magnetică nucleară; P&T – purge and trap injector = Injector

cu purjare şi trapă criostatică; PSME – Packed Syringe Microextraction = Microextracţie 

în siringă umplută; SBSE – Stir Bar Sorptive Extraction = Extracţie cu adsorpţie pe 

agitator magnetic; SFC – Supercritical Fluid Chromatography = Cromatografie cu fluide

în stare supercritică; SFE – Supercritical Fluid Extraction = Extracţie cu fluide în stare 

supercritică; SLE – Supported Liquid Extraction = Extracţie din fază lichidă imobilizată;

SLME – Supported Liquid Membrane Extraction = Extracţie prin membrane lichide 

imobilizate; SPDE – Solid Phase Dynamic Extraction = Extracţie dinamică în fază solidă;

SPE – Solid Phase Extraction = Extracţie în fază solidă; SPMD – Semi-Permeable

Membrane Devices = Dispozitive cu membrană semipermeabilă; SPME – Solid Phase

Micro-Extraction = Microextracţie în fază solidă; TFC – Turbulent Flow Chromatography

= Cromatografie în regim turbulent de curgere a fazei mobile).

Figura 2

ANP – Aqueous Normal Phase = Mecanism în fază normală cu componentă apoasă a fazei 

mobile ; APCI – Atmospheric Pressure Chemical Ionization = Ionizare chimică la presiune 

atmosferică; APPI – Atmospheric Pressure Multiphoton Ionization = Ionizare fotonică la 

presiune atmosferică; CIS – Coordination Ion Spray = Ionizare electrospray cu

coordinare; EIC – Extracted Ion Chromatogram = Cromatogramă extrasă după un 

anumit ion; EPC – Electronic Pressure Control = Control electronic de presiune; ES/MS –

Electric / Magnetic Sectors = Analizor de masă cu sector electric şi magnetic; ESI –

Electrospray Ion Source = Sursă de ionizare cu electrospray; GC – Gas Chromatography =

Cromatografie de gaze; HIC – Hydrophobic Interaction Chromatography = Cromatografie

de interacţie hidrofobă; HILIC – Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography =

Cromatografie de interacţie hidrofilă; HT-GC – High Temperature Gas Chromatography =

Cromatografie de gaze la temperatură înaltă; HT-LC – High Temperature Liquid

Chromatography = Cromatografie de lichide la temperatură înaltă; ICR – Ion Cyclotron

Resonance = Analizor de masă cu rezonanţă ionică ciclotronică; IPA – Ion Pair Agent =

Agent de formare a perechii ionice; IT – Ion Trap = Analizor de masă cu trapă ionică; LC

– Liquid Chromatography = Cromatografie de lichide; LIT – Linear Ion Trap = Analizor

de masă cu trapă ionică liniară; LSI – Laser Spray Ionization = Ionizare LASER la

presiune atmosferică; MID – Multiple Ion Monitoring = Monitorizarea simultană a mai 

multor specii ionice; MRM – Multiple Reaction Monitoring = Monitorizarea simultană a 

mai multor tranziţii de masă; OIT – Orbital Ion Trap = Analizor de masă cu trapă ionică 

orbitală; PALC – Per Aqueous Liquid Chromatography = Cromatografie de lichide cu fază 
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mobilă 100% apoasă; PTV – Programmed Temperature Vaporizer = Injector cu vaporizare

în regim termic programat; Q – Quadrupole = Analizor de masă cu cvadrupol magnetic;

SIM – Selected Ion Monitoring = Monitorizarea unui singur ion; SRM – Selected Reaction

Monitoring = Monitorizarea unei singure tranziţii de masă; SSI – Sonic Spray Ionization =

Ionizare la presiune atmosferică cu ultrasunete; TD – Thermal Desorption = Injector cu

termodesorpţie; ToF – Time of Flight = Analizor de masă al timpului de zbor; UHPLC –

Ultra High Pressure Liquid Chromatography = Cromatografie de lichide în regim de

presiune ultra înaltă; UPLC – Ultra Pressure Liquid Chromatography = Cromatografie de

lichide de ultrapresiune; ZIC – Zwitterionic Chromatography = Mecanism de separare

amfionică.
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PERSONALITĂȚI ALE CHIMIEI ROMÂNEȘTI 

Profesor Doctor Emerit Emilian ANGELESCU

Cuvânt rostit la aniversarea sa la împlinirea vârstei de 80 de ani

 Profesor doctor emerit Emilian Angelescu, unul dintre cei mai apreciați 

profesori ai Facultății de Chimie, Universitatea din București, înzestrat cu înalt 

profesionalism, demnitate, corectitudine, modestie, intransigent, dar în același timp de 

o deosebită nobleţe sufletească, a împlinit la 20 octombrie 2014 vârsta de 80 de ani, 

din care peste o jumătate de secol a fost dedicată activității didactice și de cercetare. 

Cu această ocazie, Societatea de Cataliză din România și Facultatea de Chimie 

a Universității din București au organizat o ședință omagială dedicată profesorului 

doctor emerit Emilian Angelescu, la care au fost invitați colegii și colaboratorii 

dumnealui. Evenimentul a avut loc luni, 20 Octombrie 2014, ora 10:30, în

Amfiteatrul P2 din localul Facultății de Chimie, Șoseaua Panduri nr. 90-92, sector 5. 

Activitatea didactică și științifică a profesorului Emilian Angelescu a fost trecută în 

revistă de către dr. Valer Almășan, vice-președinte al Societății de Cataliză, profesor 

Sorin Roșca, președintele Societății de Chimie din România, lector dr. Emilia 

Iorgulescu, prodecan al Facultății de Chimie, Universitatea din București. 

Deasemenea, cu acest prilej au avut ocazia să ne relateze căteva amintiri frumoase 

petrecute alături de profesorul Emilian Angescu și dr. Niculae Ionescu, fost director al 

Institului de Chimie Fizică al Academiei Române “I. G. Murgulescu” și coleg de 

facultate al profesorului Angelescu și conferențiar dr. Rodica Zăvoianu, fost 

doctorand al profesorului Emilian Angelescu.
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Profesorul Emilian Angelescu  înconjurat de prieteni în timpul aniversării, profesorii Sorin 

Roșca, Dumitru Oancea, Petre Frangopol, Irina Zarafu și Mihaela Florea 

Momentul aniversar a fost marcat și de decernarea unor distincții pentru 

întreaga activitate didactică și de cercetare desfășurată în 57 de ani, și anume: 

Diploma de Onoare şi Medalia „Constantin Istrati” a Societății de Chimie din 

România, Diploma de excelență “I.V Nicolescu” decernată de către Societatea de 

Cataliză din România, dar și Diploma de Onoare din partea Facultății de Chimie, 

Universitatea din București. 

Conf. Dr. Irina ZARAFU, Preşedintele Filialei 1 Bucureşti a Societătii de Chimie 

Lect.Dr.Mihaela FLOREA

Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Chimie

Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză 

Soseaua Panduri 90-92, Sect. 5, Bucureşti 

Tel. : 40214100204

În cele ce urmează vă este prezentat cuvântul rostit de către profesorul doctor 

emerit Emilian Angelescu la aniversarea vârstei de 80 de ani :

Doamnelor și Domnilor Colegi, 

Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de mine, când mă pregătesc să 

pășesc peste pragul celor 80 de ani de viață. Faptul că vă aflați astăzi aici este o 

mărturie a prieteniei ce-mi purtați, care mă onorează și mă bucură mult. S-au spus 

astăzi vorbe multe și frumoase, apreciindu-se activitatea pe care am desfășurat-o 

timp de 60 de ani în slujba învățământului superior de chimie. Puțin s-a și exagerat. 

Doresc să vă liniștesc spunând că sunt un om rațional și rezonabil și voi lua – din ce 
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s-a spus – doar ce trebuie și cât trebuie. Mă gândeam ieri, ce ar trebui să vă spun eu 

astăzi?! Și mi-am amintit că, de foarte mult timp înțeleptul Seneca asemuia viața 

omului cu o piesă de teatru, spunând că ea “nu contează cât durează, important este 

cum se desfășoară”. Vă propun să-i dăm dreptate bătrânului Seneca și atunci vă rog 

să-mi îngăduiți și mie să vă spun, în mare și cu vorbe puține, cum s-a desfășurat viața 

mea până astăzi. 

Începutul s-a consumat într-o zi frumoasă de toamnă a anului 1934 (era în 

prima jumătate a secolului trecut) când am venit pe lume în Ploiești, oraș care atunci 

ca și acum mirosea a petrol, dar atunci mirosea și a revoltă; petroliștii erau în grevă 

și mișcări de protest, întrucât se făceau încă simțite efectele crizei economice din anii 

1929-1933. În plus se mai punea și de un nou război mondial. Deschizând ochii în 

astă lume nu cred că m-am lămurit ce e cu criza mondială dar, presupun că ce am 

văzut nu mi-a plăcut pentru că am început să zbier. 

Mi-a fost alături familia, mama Maria, casnică și tatăl, Constantin, 

funcționar la Rafinăria Standard Petrol Block. Părinții s-au bucurat când m-au 

văzut, deși cred că au încercat și un ușor sentiment de dezamăgire pentru că fusesem 

planificat să fiu fată. Și nu a fost să fie. S-a bucurat și fratele meu, tot Constantin, cu 

șapte ani mai mare ca mine care cred că a fost și puțin deranjat de țipetele mele, 

pentru că el se pregătea să meargă la școală. Și a fost un elev foarte silitor, premiant 

de onoare al Liceului Sfinții Petru și Pavel din Ploiești; a devenit un distins și 

apreciat doctor infecționist, care a lucrat la spitalele Elias și, respectiv, Spitalul 

Matei Balș, ambele din București.  

Copilăria mi-am petrecut-o în Ploiești și tot acolo am urmat și școala 

elementară, la școala nr. 2, de băieți, că școli mixte, la vremea aceea nu existau nici 

măcar ca noțiune în dicționarul explicativ al limbii române. Cele patru clase 

elementare le-am urmat între 1941-1945.

Amintiri din copilărie? Puține, unele greu de deslușit, altele stresante sau de-

a dreptul triste. Era vreme de război. Afară bubuia tunul și din cer cădeau bombe 

lansate de aviația anglo-americană asupra orașului înconjurat de șapte rafinării. 

Acum, după restructurare și privatizare, în noua economie de piață mai funcționează 

o rafinărie și jumătate. Ultimul an de război 1944 a fost cel mai cumplit, întrucât 

bombardamentele erau zilnice și orașul a fost distrus în cea mai mare parte. Ardeau 

rafinăriile ca niște torțe și noaptea spectacolul era sinistru și de neuitat. Aflasem că 

un împărat roman a dat foc Romei pentru că așa a vrut el. Văzând cum ard 

rafinăriile mi-am pus o întrebare și punând-o cred că am facut primul pas din 

copilărie spre adolescență întrucât întrebarea nu era deloc copilărească. M-am 

întrebat dacă nu cumva fiecare perioadă istorică nu are nebunii și piromanii ei. 

După 80 de ani de experiență de viață pot să vă asigur că răspunsul este afirmativ. Și 

dacă ne gândim, mulți din acești nebuni și piromani nu au sfârșit-o bine. Dar, așa le 

trebuia.
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În 1945 m-am înscris în clasa I, ciclul gimnazial al Liceului Sfinții Petru și 

Pavel, Ploiești. Războiul se sfârșise și era pace. Dar nu înseamnă că veniseră zile 

mai bune și mai liniștite. A urmat o perioadă de lipsuri, de efort pentru reconstrucția 

orașului distrus, de rătăciri, de incertitudini, o vreme când se produceau schimbări 

atât de bruște încât nu aveai răgazul să înțelegi ce se întâmplă în viața ta. S-a 

schimbat numele întreprinderilor, al străzilor, școlilor, magazinelor chiar și al unor 

orașe. O vreme Brașovul s-a numit Orașul Stalin. În viața noastră a pătruns, cu 

violență, lozinca, mitingul, gazeta de perete și SOVROM-ul. Pentru cei care nu au 

apucat acele vremuri spun că SOVROM-urile erau întreprinderi mixte sovieto-

române care administrau tot ce era în proprietatea statului (SOVROM – petrol,

SOVROM – gaz, SOVROM – lemn etc.). Nu spun că erau niște precursori ai 

actualelor companii multi-naționale, pentru că dacă ar fi așa, cel puțin pentru mine 

ar însemna că istoria este mult prea simplistă și se repetă mult prea des.  

Am urmat primele trei clase de liceu care nici el nu se mai numea Liceul Sf.

Petru și Pavel, ci Liceul Teoretic Nr.1, Ploiești. Celor din promoția din care am făcut 

și eu parte această nouă titulatură ni s-a părut stupid de impersonală și după doi ani 

de insistențe, demersuri și proteste am schimbat numele în Liceul I.L. Caragiale – 

Ploiești, nume pe care școala absolvită îl poartă și astăzi. Când am absolvit clasa a 

III-a în 1948, în urma Reformei Învățământului am fost amestecați cu colegii care 

absolviseră clasa a IV-a și supuși unui foarte dur examen de admitere pentru a 

accede în cursul superior, un examen cu o concurență de șapte candidați pe un loc. 

Cei care am reușit ne-am trezit din clasa III-a, respectiv a IV-a, direct în clasa a IX-a 

pentru că se schimbase și numerotarea anilor de studiu după modelul școlii de la 

răsărit. Am avut norocul să urmez o școală foarte bună, deservită de un corp 

profesional excepțional și să am colegi minunați. Am fost o promoție renumită care, 

uneori, am speriat orașul și de care ploieștenii vor vorbi încă mult timp. 

Nu am amestecat niciodată obligațiile școlare cu năzdravăniile specifice 

anilor de adolescență. Le-am făcut pe amândouă la fel de bine. Am amintiri din 

perioada cât am fost elev, pe lângă care ce stă scris în cartea Cișmigiu et Co., pe 

care o citește orice tânăr, acolo sunt povești pentru preșcolari.  

Am fost promoția Nichita Stănescu, din care s-au ales patru membri ai 

Academiei Române, dintre care Prof. Eugen Simion a îndeplinit și două mandate de 

Președinte al Academiei, 3 miniștri adjuncți, profesori, mulți doctori pricepuți și 

apreciați, arhitecți și constructori, ingineri conducători de mari întreprinderi 

economice, oameni de cultură și artă. Am rămas buni prieteni timp de peste 60 de ani 

pentru că așa am hotărât să fie când ne-am despărțit, după absolvirea liceului. Ne-

am intâlnit la fiecare 5 ani și acum doi ani am sărbătorit 60 de ani de la absolvire. 

La fiecare întâlnire am respectat tradiția. Care tradiție?! Să vă spun. La 8 august 

1870 când s-a proclamat Republica de la Ploiești, prima măsură care s-a adoptat, 

cea urgentă, și care s-a aplicat de îndată, a fost de a se organiza un chef ca lumea. 
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Noi am respectat de fiecare dată această sfântă și veche tradiție. Și nu avem a ne 

rușina că nu am făcut acest lucru bine și cu înalt spirit de răspundere. În prezent ne 

vedem o dată la trei luni la Casa Memorială Nichita Stănescu din Ploiești, unde 

depănăm amintiri dintr-o tinerețe de mult trecută.  

După examenul de bacalaureat, în 1952, am bătut la porțile Facultății de 

Chimie a Universității București și acestea mi s-au deschis. Am avut, din nou, 

norocul să urmez o școală superioară excelentă într-o perioadă 1950-1960 când 

Universitatea București – dar și alte instituții de învățământ universitar – a beneficiat 

de un potențial didactic și științific extraordinar prin faptul că în oricare din 

facultățile din universitate lucrau simultan 5-6 profesori, mari creatori de școală și 

știință. O astfel de situație nu era una obișnuită; ea se repetă după perioade mari de 

timp. Aceeași situație exista și în Facultatea de Chimie. Am avut un excelent profesor 

de matematici. Fizica ne-a fost predată de un membru al Academiei, iar la 

disciplinele de chimie am avut cinci profesori: Gheorghe Spacu, Eugen Angelescu,

Ilie Murgulescu, Eugen Makovschi și Ioan V. Nicolescu. Primii patru erau membri ai 

Academiei Române. Cel din urmă, deloc mai prejos este fondatorul Școlii de Cataliză 

din Universitate și un promotor al învățământului de chimie aplicată necesar în 

pregătirea chimiștilor universitari. Acești profesori și cei care-i însoțeau în calitate 

de colaboratori ne-au îndrumat pentru a ne constitui o cultură generală chimică 

solidă așa fel încât, după absolvire, să putem adăuga, să putem construi 

desăvârșindu-ne pregătirea de specialiști în domeniu. Dar ei ne-au mai învațat ceva: 

să folosim informația, să o analizăm, să facem conexiuni, corelații și să tragem 

concluzii corecte. Ne-au stimulat spiritul analitic și sintetic, adică ne-au structurat 

modul de a gândi și de a lucra și ăsta este poate cel mai mare bun cu care am plecat 

din facultate și am pătruns în viața profesională propriu-zisă. 

După absolvirea facultății în 1957 am avut marea șansă să rămân să lucrez în 

facultate în rândul corpului didactic. Am slujit învățământul superior de chimie 57 de 

ani, cât am putut și cât mai bine ne-am priceput. Dacă adăugăm și cei cinci ani de 

studenție, sunt aici de 62 de ani. Deși mă despărțisem de colegi, mărturisesc că nu m-

am simțit niciodată singur întrucât cei care am fost au rămas în facultate prin 

rezultatele muncii lor, prin ce au lăsat în urmă. Aceste rezultate au fost tezaurizate și 

transformate în tradiție, pe care cei de astăzi și cei ce vor veni mâine au obligația să 

o consolideze și să o dezvolte. Marii noștri profesori au rămas în istoria facultății ca 

vectori, ca repere, ca modele cu putere și strălucire de simbol. 

Doi oameni au influențat puternic formarea mea profesională. 

A) Pe primul, Prof. I.V. Nicolescu, îl socotesc părintele meu profesional lângă 

care am lucrat 36 de ani încă de când eram student în anul II și de la care am învățat 

foarte mult. Am învățat de pildă că: 
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- activitatea didactică și științifică reprezintă un tot unitar, sunt activități 

complementare care se completează și se influențează reciproc. Că un dezechilibru 

între ele nu maximizează rezultatele procesului de învățământ; 

- un profesor trebuie să ofere mai mult decât urmează să primească; 

- că activitatea de cercetare care nu vizează și un scop aplicativ este 

incompletă, neterminată; 

- că un eșec este un prilej de a te reseta, de a corecta premizele, gândirea și 

modul de lucru folosit. Adăugând perseverență și muncă, rigoare și exigență, șansele 

de reușită sunt considerabil sporite; 

- comunitatea specialiștilor chimiști este una singură, care include chimiști și 

ingineri chimiști, între care trebuie să existe cooperare onestă dar și competiție pe 

baza criteriului valoric.

Am fost consecvent acestei idei a Prof. I.V. Nicolescu și timp de 14 ani în 

cadrul Facultății de Tehnologie Chimică – IPB am predat și studenților de la secția 

de inginerie. După 1990, când am revenit în Universitatea București, am rămas mulți 

ani și profesor asociat la UPB și UPG Ploiești, iar rezultatele activității mele au fost 

apreciate pozitiv. A fost o experiență interesantă și utilă pentru mine. M-a ajutat să-

mi completez abilitatea didactică și experimentală și să evaluez mai bine cât și cum 

trebuie să se predea chimia aplicată, Tehnologia Chimică studenților chimiști și, 

respectiv, Cataliza Aplicată celor din secțiile de ingineri. În acest demers am fost 

ajutat și de faptul că modelele mele au fost nu doar marii profesori din Facultatea de 

Chimie a Universitații, dar și profesorii C.D. Nenițescu, E. Bratu, S. Solacolu, I. 

Drimuș, cât și cei din echipa de aur a Institutului de Petrol și Gaze Ploiești: V. 

Vântu, G. Suciu, V. Robu, S. Rașeev. Am urmărit cu interes și admirație îndeosebi 

devotamentul, rigoarea, priceperea și exigența lor în muncă. Acestor mari profesori 

le aduc astăzi un omagiu de respect, prețuire și gratitudine. Nu am deprins de la 

Prof. I.V. Nicolescu nici diplomația lui fină și nici eleganța de mare boier moldovean. 

Nici nu aveam cum, pentru că eu am fost și rămân un nepot al lui Nea Iancu 

Caragiale, care va să zică. 

B) Al doilea om care a influențat puternic formarea mea profesională a fost 

Prof. John Turkevich, din a cărui echipă de cercetare de la Frick Chemical 

Laboratory din Princeton University am avut privilegiul să fac parte un an. Multe am 

învățat și de la John. Că în viață trebuie să menții un echilibru între verbele “to 

have” și “to be”. Dacă acest lucru este specific domeniului financiar, este la fel de 

valabil pentru cel științific. Nu poți avea un background consistent și important dacă 

nu ești priceput și în stare să-l construiești, să-l consolidezi și să-l dezvolți. De la el 

știu că o cercetare se pornește cu un plan de lucru cât mai simplificat. Pe măsură ce 

se obțin rezultate, gândirea și strategia de lucru se pot completa și nu va fi nevoie să 

te întorci din drum pentru verificări și completări aleatoare. Și tot Prof. J. Turkevich 

mi-a spus, într-o zi, că “nu se poate” nu există, că ce “nu se poate” fie nu a fost 
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suficient încercat, fie nu a fost încercat cum trebuie. Cu așa ceva nu am fost de acord, 

și atunci John m-a lămurit dându-mi exemple: la etaj lucrează un organician, Prof. 

Paul von Rague Schleyer, care face niște reacții ce par imposibile și sintetizează 

compuși cu structură incredibilă. Lucrează cu metan cu simetrie piramidală și nu 

tetraedrică, cu etilenă cu cei doi atomi de carbon rotiți unul față de celălalt și 

sintetizează compuși în care carbonul are coordinație mai mare decât patru. Deci, ce 

nu se putea, de fapt se poate. Prin anii 1984-85 Prof. Paul Schleyer a ținut o 

conferință în localul din Str. Polizu prezentând astfel de cercetări, iar conferința sa a 

fost intitulată “Cum să violăm Chimia Organică”. John a continuat spunând că până 

atunci se știa că poliizoprenul cu concatenare 1,4-cis este propriu doar cauciucului 

natural de Hevea Braziliensis, că el nu se obține prin sinteză. Ei bine, la parter 

lucrează Prof. Arthur Victor Tobolski care, folosind un catalizator special a 

sintetizat, cu câteva luni în urmă poliizopren cu structură 1,4-cis ca a cauciucului 

natural. Deci, ce nu se putea, iată că se poate. Deoarece rămâneam reticent, deși 

recunosc că nu am avut replică, John mi-a zis: 

- Vezi că pe perete sunt niște diplome. Este una în stânga. Știi ce scrie pe ea?! 

- Nu.

- Du-te și citește. 

Am citit și i-am spus: 

- Este o diplomă semnată de un fost președinte al USA, Harry Truman și vi s-

a acordat pentru meritele dvs. deosebite în realizarea proiectului Manhatan.

Și John a zis: 

- Vezi prietene, au fost mulți aceia care au susținut că bomba atomică nu 

poate fi făcută. Și din păcate s-a făcut.  

Mi-am zis atunci să o las cum a picat și să consider că timp de un an trăiesc 

printre niște oameni frumoși, deștepți, simpatici, dar puțin ciudați. 

De atunci am avut deseori prilejul să-i dau dreptate bătrânului John.  

Personalitățile puternice ale acestor doi oameni, Prof. I.V. Nicolescu și Prof. 

John Turkevich, au avut o importantă influență asupra întregii mele formări 

profesionale.

Se spune că făptuitorii de fapte bune au un permanent dialog cu Dumnezeu. 

Dar pentru că suntem oameni, vremelnic trecători în această lume, câteodată mai 

negociem, pe sub masă și cu dracul. Și atunci greșim și facem de-alea rele. 

Eu am greșit față de mulți dintre dumneavoastră. Uneori față de familie și cel 

mai des față de mine însumi. Dar am făcut și un lucru bun. Am înființat în 1992 

Societatea de Cataliză din România, pe care am afiliat-o în anul următor la 

European Federation of Catalytic Societies (EFCATS). M-au ajutat, și le mulțumesc, 

Ing. G. Muscă, Dr. Ing. G. Pop, Dr. M. Vass, Prof. C. Ionescu și Dr. Ing. A. Nastasi, 

dar și Prof. B. Delmon – Belgia și profesorii M. Che și J. Vedrine – Franța.  
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Timp de 12 ani SCR a editat o revistă, Progress in Catalysis, în limba engleză 

cu o apariție bianuală. Apariția ei a fost sistată ca urmare a scăderii interesului 

pentru chimie, industrie chimică și implicit cataliză, ca urmare a restructurărilor din 

cercetarea și industria chimică românească. Prof. I.V. Nicolescu a organizat, înainte 

de 1989 două Simpozioane Naționale de Cataliză. Au mai fost organizate încă cinci 

până în 2004. Această importantă manifestare științifică a devenit din 2004 

internațională și a ajuns la a X-a ediție. SCR s-a consolidat și are astăzi o bună 

vizibilitate internațională, fiind apreciată de comunitatea cataliștilor europeni și nu 

numai. Organizează conferințe ale unor personalități de prestigiu și facilitează 

colaborări naționale și internaționale între specialiștii din lume. Mă voi implica și în 

viitor cu toată capacitatea în acțiunile SCR și mă voi bucura de orice succes 

înregistrat de aceasta.

Tot ce am realizat, mult sau puțin, bine sau mai puțin bine s-a datorat școlii 

care m-a format, muncii în echipă, profesorilor mei, colegilor de catedră, 

doctoranzilor și studenților mei și specialiștilor din institutele de cercetare sau din 

unități productive cu care am colaborat bine și cu folos. Se datorează celor care mi-

au acordat încredere, sprijin și prietenie. Le mulțumesc și le exprim recunoștința 

mea. Mulțumesc familiei care a fost lângă mine și m-a suportat, în special Ancăi care 

mă suportă de aproape 50 de ani, deși uneori sunt puțin confortabil. 

Îmi este greu să afirm că viața celor din generația mea a fost bună, ușoară și 

frumoasă. Pot să vă asigur că în multe momente ale ei a fost interesantă. Le-am trăit 

și le-am încercat pe toate: război și pace, monarhie și republică, democrație, 

totalitarism și din nou democrație, economie capitalistă, apoi socialistă și din nou 

capitalistă după o tranziție despre care nu pot să afirm că s-a terminat sau nu. 

Dinamica acestor situații diferite, pe cei din generația mea ne-a maturizat poate mai 

devreme, ne-a întărit capacitatea de autoapărare și ne-a învățat să depistăm situațiile 

critice și să luăm măsuri de diminuare a efectelor negative ale acestora. Ne-a făcut 

poate mai pricepuți datorită experienței acumulate, amestecată și cu ceva 

înțelepciune datorită vârstei. 

Colegilor mai tineri le spun: dacă socotiți că această pricepere și experiență 

vă sunt utile, folosiți-le. Veți bate la o ușă care este deschisă. 

Dar nici noi cei de vârsta a treia, care am trecut prin atâtea, și cu atât mai 

puțin voi cei care ne urmați, nu am devenit atotștiutori, a toate-făcători, nu am 

devenit oameni multilateral dezvoltați – deși s-a încercat și asta, dar nu s-a pus, cum 

zic copii, nu am devenit nici “specialiști universali”. Mi se scrisese pe o legitimație 

de intrare în uzina de la Năvodari că sunt “asistent universal”. NU. Sunt ce am fost 

și până acum, un împătimit de chimie și un slujitor de școală. Suntem niște oameni 

normali care învățăm cât trăim, chiar dacă vrem sau nu. Dacă nu vrem viața ne dă 

totuși lecții fără să ne întrebe și depinde dacă și cum receptăm aceste lecții. Să știți, 

dragi colegi mai tineri, că ambiția este uneori frumoasă. Este frumos să vrei să le 
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faci pe toate de unul singur. Dar ambiția trebuie stăpânită pentru că altfel te poate 

arunca în direcții periculoase. Folosiți mai bine colaborarea, lucrul în echipă. 

Acceptați înțelepciunea populară care spune că “unde-s doi puterea crește”. Și este 

adevărat că dacă efortul colectiv va fi direcționat spre o țintă prioritară bine și 

corect aleasă, șansa de succes sporește considerabil. Aveți în vedere că viața nu 

începe și nici nu se termină cu noi; că timpul se măsoară în ani, că anii trec și că ei 

se numără de la Hristos și nu altfel. 

Acestea nu sunt niște sfaturi. De obicei nu sfătuiesc pe nimeni, pentru că 

atunci când a trebuit să mă sfătuiesc pe mine deseori am greșit. Sunt niște teme 

asupra cărora puteți reflecta și concluziile le veți trage singuri. Am convingerea că 

ele vor fi corecte.

Mulțumesc Societății de Chimie din România pentru distincția ce mi-a 

acordat-o, care mă onorează, dar pe care o consider ca aparținând deopotrivă celor 

cu care am colaborat și am realizat ce am putut realiza. Mulțumesc Societății de 

Cataliză din România pentru că mi-a oferit această zi de sărbătoare frumoasă, în 

care recunosc că sunt fericit. Mulțumesc colegelor și colegilor mei care au făcut 

posibilă această întâlnire.  

Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru disponibilitatea de a participa la 

această întâlnire onorându-mă cu prezența dumneavoastră. Dumneavoastră mi-ați 

făcut multe urări astăzi. Îngăduiți-mi să vă fac și eu una. Vă doresc ca în deplină 

sănătate și fericire, încărcați de mari și frumoase împliniri să depășiți cu mult vârsta 

pe care eu o rotunjesc astăzi. Și vă mai doresc ca atunci când veți îmbătrâni, asta să 

se întâmple cât mai târziu și să îmbătrâniți frumos, onest și demn. 

Profesorul Emilian Angelescu la momentul aniversar alături de profesorii Ionel Haiduc, Sorin 

Roșca, Petru Filip și Vasile Pîrvulescu
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A doua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Chimie Analitică 
Analytical Chemistry for a Better Life

RO-ICAC’2014, 17-21 Septembrie 2014, Târgovişte, România

Conferinţa a fost organizată sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale de Societatea 
de Chimie din România, Eurachem – Romania, Universitatea Valahia, Târgovişte, Institutul 
Naţional de Cercetare pentru Electrochimie şi Materie Condensată în cooperare cu Divizia
de Chimie Analitica a EuCheMS şi Filiala Internaţională din România a Societăţii 
Americane de Chimie. Dr Marinda Li Wu – a participat la conferinţă, în calitate de 
Immediate Past ACS President.

Festivitatea de deschidere a conferinţei. 

Domeniile în care s-au prezentat lucrări au fost: analiza biomedicală, analiza 
farmaceutică, analiza de materiale avansate, analiza de mediu, analiza alimentară, metode de 
validare şi chemometrie. 

Au fost prezentate: 9 lucrări plenare, 10 keynote, 54 prezentări orale şi 70 postere. Au 
fost în total 143 lucrări prezentate din România, Danemarca, SUA, Germania, Turcia, Anglia, 
Cipru, Belgia, Franţa, Egipt, Algeria, Arabia Saudită şi China. 

A fost organizată o sesiune specială pentru tinerii chimişti analişti: “ACS Network of
Young Chemists” cu suportul Societăţii Americane de Chimie (un grant a fost obţinut de către 
Filiala Internaţională din România a Societăţii Americane de Chimie pentru premii oferite pentru 
prezentări orale şi de postere ale tinerilor chimişti analişti). Laureaţii au fost: pentru prezentări 
orale - Bogdan Calenic (România), Ionela Raluca Comnea-Stancu (România), Ramona Georgescu
(România), Sevinc Kurbanoglu (Turcia) şi pentru poster - Mehmet Gumustas (Turcia). Un premiu 
special al Filialei Internaţionale a Societăţii Americane de Chimie a fost oferit unui student 
membru al Societăţii Americane de Chimie – laureata acestui premiu a fost Iuliana Moldoveanu 
(România).

Oana şi Dinu Leonte şi Ana şi Mircea Gheorghiu au oferit premii pentru trei postere,
printr-un program al Societăţii Americane de Chimie numit e-gift program, sub forma de
membership pentru Societatea Americană de Chimie. Laureaţii acestor premii au fost: Livia 
Alexandra Gugoaşa (România), Andreea Antonia Georgescu (România) şi Elena Iuliana Cucolea 
(România).
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Raluca-Ioana Ştefan-van Staden, Marinda Wu şi laureaţi ai premiilor pentru tineri, 
acordate de Filiala Internaţională din România a Societăţii Americane de Chimie 

Filiala Internaţională din România a Societăţii Americane de Chimie a oferit trei premii 
pentru: Ramona Georgescu (România), Nicoleta-Benonica Diaconu (România) şi Ioana Raluca 
Bunghez (România) – taxa de înregistrare pentru participarea la a treia ediţie a acestei conferinţe.

Un număr special cu lucrări selectate prin proces de peer-review va fi publicat în 
Revue Roumaine de Chimie.

Filiala Internaţională din România a Societăţii Americane de Chimie a iniţiat premii în 
diferite domenii ale chimiei pentru a onora chimişti români: George Emil Baiulescu Award 
(pentru excelenţă în chimia analitică), Premiul Maria Brezeanu (pentru excelenţă în chimia 
anorganică), Premiul Eugen Segal (pentru excelenţă în chimia fizică), Premiul Cristofor
Simionescu (pentru excelenţă în chimia polimerilor), Premiul Ion Tănăsescu Award (pentru
excelenţă în chimia organică) şi Premiul Constantin Luca (pentru un tânăr chimist analist cu 
realizări deosebite). La această conferinţă au fost acordate două premii: Profesorul Gary Hieftje
(Universitatea Indiana, SUA) a fost laureatul Premiului George-Emil Baiulescu,
Academicianul Marius Andruh (Universitatea din Bucureşti, România) a fost laureatul 
Premiului Maria Brezeanu.

Raluca-Ioana Ştefan-van Staden, Gary Hieftje, Marinda Li Wu
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            Raluca-Ioana Ştefan-van Staden, Marius Andruh, Marinda Li Wu 

Profesorul Sorin Roşca, Preşedintele Societăţii de Chimie din România a acordat 
Profesorului Gary Hieftje Diploma de Excelenţă a Societăţii şi Medalia Petru Poni.

Participanţii la RO-ICAC’2014, 17-21 Septembrie 2014, Târgovişte, România 

Următoarea ediţie a conferinţei va avea loc la Timişoara în perioada 2 – 5 iunie 2016.

Raluca-Ioana ŞTEFAN-VAN STADEN 
Preşedinta Filialei Internaţionale din România a Societăţii Americane de Chimie 

Reprezentant al Societăţii de Chimie din România în DAC/EuCheMs
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