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In memoriam
Profesor SOLOMON STERNBERG (1923-1990)

În data de 19 ianuarie 2015 se împlinesc 25 de ani de la dispariţia prematură a 
profesorului dr.docent ing. Solomon Sternberg. Personalitate didactică şi ştiinţifică 
de excepţie, profesorul Sternberg a fost creatorul şcolii moderne de Chimie fizică şi 
Electrochimie, recunoscut şi apreciat de comunitatea ştiinţifică din țara noastră şi din 
străinătate. 
 Profesorul Solomon Sternberg s-a născut în 22 iunie 1923 în localitatea 
Borca, judeţul Neamţ şi a urmat liceul “August Treboniu Laurian” din Botoşani. În 
timpul războiului (1943-1944) a fost antrenat în mişcarea antifascistă, fiind 
întemniţat politic la Tg. Jiu. A devenit student în anul 1944, mai întâi la Iaşi, la 
Facultatea de Chimie a Universităţii, apoi din 1947 la Institutul Politehnic din 
Bucureşti, absolvind în 1950 Facultatea Chimie Industrială. A ocupat un post de 
asistent la catedra de Chimie Fizică a acestei facultăţi, după un scurt stagiu la 
Institutele ICEM şi ICECHIM din Bucureşti. Intre anii 1950-1953 a urmat un stagiu 
de doctorand (aspirant) la Institutul de Metale Neferoase din Moscova, obţinând titlul 
de doctor (candidat în ştiinţe tehnice) în 1953, cu teza “Procese anodice la obţinerea 
electrochimică a aluminiului din topitură criolit-alumină”. În 1971 i s-a acordat, prin 
susţinere publică la Institutul Politehnic din Bucureşti, titlul de doctor docent.

Pe plan didactic, a urcat prin concurs toate treptele ierarhice: asistent
(1950-1953), şef lucrări şi conferenţiar suplinitor (1953-1961), conferenţiar titular 
(1961-1969) şi profesor titular. Primele cursuri predate au fost de “Tehnologie 
electrochimică“ şi “Electrochimie“. Dar recunoaşterea didactică este datorată 
prelegerilor de “Chimie fizică“, susţinute după 1958 în faţa studenţilor (zi şi seral) de 
la facultăţile de Chimie Industrială, Metalurgie sau Electronică. Se poate afirma că 
profesorul Sternberg a modernizat substanţial aceste cursuri şi, în lipsa unor cărţi 
existente, s-a preocupat pentru litografierea primului manual avansat de
Termodinamică chimică (1972). Acesta a fost continuat cu monografia 
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“Termodinamică chimică avansată“ tipărită în Editura Academiei, 1976. Tot din 
considerente didactice, profesorul Sternberg a avut inspiraţia să includă într-un singur 
volum (“Chimie Fizică“, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981) toate capitolele de 
Chimie Fizică, coordonând cadrele didactice cu predare din acea perioadă. Deşi sever 
şi riguros la examinări, profesorul a fost foarte preţuit de studenţi, de colaboratori şi 
de toţi care l-au cunoscut, pentru tactul pedagogic, maniera calmă şi politicoasă în 
care purta discuţiile. 

Ca dascăl, s-a implicat în mod responsabil şi competent într-o serie de 
activităţi didactice complementare: coordonare a unor lucrări de diplomă (licenţă), în 
comisii de examen de stat, conducerea multor teme de cercetare la cercul ştiinţific 
studenţesc, cu rezultate premiate la sesiunile ştiinţifice anuale în Politehnică, în 
sesiunile pe ţară sau în străinătate (Ungaria, Ucraina).  

In perioada 1971-1978 profesorul emerit Solomon Sternberg a fost şeful 
catedrei de Chimie Fizică şi Electrochimie, urmând apoi să îndeplinească funcţia de 
şef al colectivului de Chimie Fizică şi Electrochimie din Polizu, prin unirea cu 
catedra omoloagă venită din Universitatea Bucureşti şi cu catedra de Chimie 
Generală. Aceeaşi funcţie a avut-o ulterior (1987-1990) prin mutarea la catedra 
Tehnologia Silicaţilor şi Compuşilor Oxidici. A fost membru în Consiliul profesoral 
al facultăţii şi în Senatul universităţii. 

Profesorul Sternberg a fost un pasionat cercetător, continuând cu succes 
lucrările din teza de doctorat, de mare noutate în lumea ştiinţifică, şi extinzându-le. 
După doctorat, a avut o normă de cercetare în cadrul Institutului de Chimie Fizică 
condus de acad. Ilie G. Murgulescu, îndeplinind funcţiile: cercetător principal 
(1954-1957), şef de sector “Chimia fizică a sărurilor topite” (1957-1973) şi şef de 
secţie “Chimia fizică a fluidelor” (1963-1970). A continuat să fie cercetător onorific 
la acest institut al Academiei până în 1977. Din acest an, a îndeplinit funcţii de 
conducere ştiinţifică la Institutul de Energetică Chimică şi Biochimică (IECB) 
încadrat în ICECHIM.

Profesorul Sternberg are meritul de a fi iniţiat în ţara noastră, din 1953 (în 
colaborare cu acad. I.G.Murgulescu) lucrări de chimie fizică şi electrochimia 
sărurilor topite, un domeniu în care şi-a adus o covârşitoare contribuţie. In general, 
topiturile ionice sunt considerate medii lichide cu interacţii mai simple şi deci uşor de 
modelat. Mai complexe sunt topiturile cu săruri hidratate. Datorită numeroaselor 
colaborări cu doctoranzi şi cadre didactice, putem constata după anul 1970 o 
extindere treptată a ariei cercetărilor în care s-a implicat profesorul Sternberg, prin 
abordarea unor cercetări fizico-chimice şi în medii apoase sau medii organice. O 
caracteristică esenţială a cercetărilor profesorului Sternberg este gradul înalt de 
noutate, majoritatea fiind de o noutate absolută. Numeroase publicaţii au fost în 
revistele româneşti: Revue Roumaine de Chimie, Studii şi cercetări de chimie, 
Revista de Chimie, Buletinul UPB-Seria Chimie-Metalurgie. O clasificare a
domeniilor principale pentru studiile de cercetare fundamentală, cu menţionarea 
revistelor străine utilizate pentru diseminare alături de revistele româneşti, este 
următoarea: 

-Studii de termodinamică chimică în săruri topite, sisteme apoase sau 
organice: diagrame de fază, crioscopie, pile de formare, pile cu electrod de iod şi 
membrană de cuarţ, calorimetrie, determinări de activităţi termodinamice, mărimi de 
exces; rezultate publicate în: Z.Phys.Chem., Discuss.Faraday Soc., Electrochim.
Acta, J.Chem.Thermod. ş.a.; 
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-Studii structurale, elaborarea unor teorii şi modele ale topiturilor ionice prin 
determinarea tensiunii superficiale sau a vitezei ultrasunetelor (Electrochim.Acta,
J.Chem.Thermod. ş.a.);  

-Studiul proprietăţilor de transport sau de interfaţă (difuzie, viscozitate, 
numere de transport, strat dublu) în săruri topite, medii apoase şi organice; publicaţii 
în: Electrochim.Acta, J.Chem.Thermod., J.Chim.Phys.;

-Cinetica proceselor electrochimice (depuneri de metale, aliaje,
semiconductoare, oxidări anodice, procese de coroziune, protecţie anticorosivă) şi 
studii de surse electrochimice (pile, baterii) în săruri topite şi în soluţii apoase; 
publicaţii în: Electrochim.Acta, J.Power Sources; 

-Studiul unor procese de oxidare sau reducere ale compusilor organici (fenol,
nitrobenzen, acizi carboxilici); publicatii in Rev. Roum. Chim.

Dintre rezultatele cercetărilor tehnico-aplicative, menţionăm studiile tehnice 
efectuate în anii ’50 de valorificare a unor minereuri româneşti cu conţinut de zinc 
(1950), bauxită (1954, cu aplicaţie imediată în construirea uzinei de la Slatina)) sau 
magneziu (1954). Un alt domeniu tehnic abordat după 1959 a fost elaborarea unor 
surse electrochimice şi baterii (acumulatori cu Pb/acid, baterii zinc/alcaline, baterii 
cu săruri topite de mare capacitate cu anod de litiu), profesorul Sternberg fiind 
directorul unor proiecte de cercetare de lungă durată (unele peste 10 ani) şi finalizate 
cu brevete şi publicaţii în volume din ţară şi străinătate (Franţa, Olanda, Finlanda). 
Cercetările efectuate in domeniul oxidării electrochimice a carboxilaţilor au facut 
obiectul unor contracte cu CCF Savinesti şi au contribuit la elaborarea unui procedeu 
de obţinere a dimetilsebacatului în faza de pilot. Ca o recunoaştere a contribuţiei la 
crearea unor noi surse de energie, a fost mai mulţi ani responsabil în cadrul CAER 
(organizaţia ţărilor socialiste) al comisiei tehnice de baterii. 

Rezultatele activităţii ştiinţifice s-au concretizat în publicarea a peste 150 de 
articole în reviste ştiinţifice de mare performanţă, 6 monografii şi manuale, 
4 invenţii, peste 40 de contracte de cercetare în calitate de director de proiect. Se 
adaugă peste 150 de comunicări ştiinţifice, majoritatea comunicări orale, susţinute la 
manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate (în SUA, Japonia, China, Coreea, Turcia 
şi aproape toate ţările din Europa). A susţinut mai multe prelegeri ca “profesor 
invitat” la universităţi din străinătate (Trondheim, Moscova, Sverdlovsk 
(Ekaterinburg), Paris, Marsilia, Kiev, Mersseburg-Halle etc.). I s-a conferit Premiul
“Nicolae Teclu” al Academiei Române (1957), “Premiul de Stat” (1963), precum şi 
alte medalii, ordine şi diplome. Din 1962 a fost membru al Comisiei Internaţionale de 
Termodinamică şi Cinetică Electrochimică (CITCE), care ulterior a devenit 
“Societatea Internaţională de Electrochimie”. A făcut parte din numeroase comitete 
ştiinţifice şi de organizare ale unor conferinţe şi congrese internaţionale, a fost 
solicitat pentru recomandări pentru nominalizare la Premiul Nobel, ca referent 
ştiinţific pentru articole trimise spre publicare şi ca membru în comisii de doctorat 
susţinute în ţară şi străinătate (Norvegia, Ucraina, India).   

În calitate de profesor a contribuit la formarea mai multor generaţii de 
ingineri chimişti prin cursurile de chimie fizică de înalt nivel pe care le-a ţinut la anii 
II si III. Cursurile se desfăşurau într-o atmosferă destinsă, profesorul aşteptând  calm 
ca studenţii să confirme afirmaţiile sau demonstraţiile scrise pe tablă, să pună 
întrebări sau să completeze cele discutate. La examene exista de asemenea o 
atmosferă destinsă, profesorul examina şi discuta cu răbdare, iar notele acordate erau 
încurajatoare.
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În calitate de conducător de doctorat a reuşit finalizarea a 14 teze de doctorat 
(elaborate de chimişti, ingineri chimişti sau fizicieni) în cadrul Institutului Politehnic 
din Bucureşti şi al Institutului de Chimie Fizică al Academiei. Sub conducerea 
domniei sale, unii cercetători români şi străini (din Ucraina sau Rusia) au desfăşurat 
activităţi de cercetare postdoctorală. Rezultatele obţinute sunt citate şi utilizate în 
numeroase monografii, articole de specialitate, în teze de doctorat realizate în
universităţi din România sau în străinătate, în monografii de chimie fizică şi de 
electrochimie.

Prin întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică, profesorul Sternberg a 
influenţat în mod hotărâtor dezvoltarea chimiei fizice şi electrochimiei electroliţilor, 
precum şi a electrochimiei organice (în colaborare cu domnul profesor Sorin Roşca 
de la Catedra de Chimie Organică din Facultatea de Tehnologie chimică a Institutului 
Politehnic din Bucureşti) fiind organizator şi conducător de şcoală ştiinţifică. A fost 
un exemplu de perseverenţă şi tenacitate pentru toţi colaboratorii, vârstnici sau tineri. 
Aportul profesorului nu se poate aprecia prin una sau mai multe lucrări elaborate, 
activitatea domniei sale reprezentând o întreagă epocă de cercetare. Datorită 
atmosferei de stimulare ştiinţifică promovată de profesorul Sternberg atât în catedră 
sau facultate cât şi în institutele de cercetări unde a activat, numeroşi tineri şi tinere 
s-au angajat să lucreze în diferite domenii ale chimiei fizice şi electrochimiei. Câţiva 
dintre aceştia au ajuns pe culmile perfecţionării devenind profesori universitari sau 
cercetători ştiinţifici gr.1, dintre care unii activează în cercetare în ţările avansate. 

Suntem siguri că această evocare nu poate exprima decât puţin din respectul 
datorat memoriei profesorului Solomon Sternberg, dascăl şi creator de şcoală 
ştiinţifică, activitatea şi realizările domniei sale constituind pentru generaţiile de 
colaboratori repere de cel mai înalt profesionalism.

Prof.dr.ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU
Prof.emerit dr.ing. Teodor VIŞAN 

Departamentul de Chimie Anorganică, Chimie Fizică şi Electrochimie 
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
Str. Gh. Polizu 1-7, corp E
Cod 011061, Sector 1, Bucureşti, ROMANIA 
FAX: 4021 315 41 93;
TEL: 4021 402 39 77; 4021 402 38 55
e-mail: em_ungureanu2000@yahoo.com, t_visan@catedra.chfiz.pub.ro
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Instituții de învățământ superior cu profil de chimie din România 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU  

DEPARTAMENTUL DE CHIMIE, FIZICĂ ŞI MEDIU 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (UDJ- Ordinul Ministrului 
Educaţiei la 22.03.1991, http://www.ugal.ro) este o instituţie de învăţământ superior 
de stat şi funcţionează cu începere din anul 1948, luând fiinţă ca Universitatea din 
Galati prin fuzionarea Institutului Politehnic din Galaţi şi a Institutului Pedagogic din 
Galaţi (decretul 105/1974). UDJ a primit calificativul "grad de încredere ridicat"
(evaluare ARACIS 2008), ceea ce confirmă eficienţa managementului academic şi a 
sistemului de management al calităţii şi a fost clasificată în categoria universităţilor 
de educaţie şi cercetare ştiinţifică (2011). 

UDJ este cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud – estul 
României, cu un efectiv de circa 13 000 studenţi în ultimii ani. Instituţia este centrul 
progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe 
termen mediu şi lung; deserveşte, în primul rând, municipiile Galaţi şi Brăila (a doua 
aglomerare urbană a ţării după Bucureşti, cu peste 750 000 locuitori) dar şi judeţele 
limitrofe (Vrancea, Vaslui, Tulcea, Buzău, Brăila). UDJ colaborează strâns cu mediul 
socio – economic, oferindu-i specialiştii de care are nevoie, consultanţă şi soluţii 
tehnice la problemele curente.

În prezent, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are 15 facultăţi şi 
pregăteşte studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi 
doctorat în domenii diverse (tehnic, umanist, economic, sănătate, artistic). În UDJ se
derulează studii doctorale în 12 domenii de doctorat, sub coordonarea a 
70 conducători de doctorat. Numărul total al absolvenţilor stagiului doctoral şi a 
studenţilor doctoranzi în stagiu în perioada 2008-2013 este 654. 
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Campus al Universității Galati 

Specialiştii chimişti din UDJ sunt integraţi la Departamentul de Chimie, Fizică 
şi Mediu, la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu (http://www.sciences.ugal.ro). Iniţial era 
Departamentul de Chimie (http://www.chem.ugal.ro/) în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
(HG 329/22.06.1998), care şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Ştiinţe şi Mediu 
(HG 87/2.02.2011).

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu dispune de bază materială (săli de curs, săli de 
seminar, laboratoare dotate cu echipamente şi aparatură corespunzătoare). Dotarea 
laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a 
cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă şi perfect compatibilă cu dotarea altor centre 
universitare, pentru realizarea unor cercetări de anvergură pe plan naţional şi 
internaţional.  

Colectivul de cadre didactice este alcătuit din profesori, conferenţiari, lectori 
şi asistenţi având competenţă recunoscută în domeniul disciplinelor precum chimie 
organică, chimie - fizică, electrochimie, fizică, mediu, matematică, informatică etc. ce 
diversifică oferta educaţională, pe probleme de actualitate răspunzând unor multiple 
cerinţe ale integrării învăţământului universitar românesc în conceptele de organizare 
a învăţământului Uniunii Europene. Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu a 
organizat, în colaborare cu alte departamente sau în cadrul unor colaborări 
internaţionale, o serie de manifestări ştiinţifice). Începând cu anul 2005 a organizat în 
parteneriat cu Universitatea Bucureşti „Simpozionul Naţional de Chimia 
Suprafeţelor”, eveniment ce a intrat în circuitul manifestărilor naţionale, şi pentru 
anul 2008 şi respectiv în 2011. Departamentul colaborează cu alte structuri şi 
organizează workshopuri şi manifestări ştiinţifice. 

Programele de licenţă şi de masterat derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi 
Mediu sunt susţinute financiar atât din alocaţiile bugetare, cât şi din fondurile atrase 
de facultate din activităţile de cercetare sau din taxe. Pe lângă alocaţia bugetară şi 
taxe, la realizarea misiunii şi obiectivelor un aport financiar important îl au şi 
contractele de cercetare, proiectele de finanţare nerambursabilă de tipul POS-DRU. 

În cadrul facultăţii chimia este una dintre alte patru specializări de licenţă 
acreditate, conform programului Bologna. Specializarea Chimie este acreditată să 
funcţioneze (în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu) prin decizia ARACIS din 2009, 
programul de licenţă fiind coordonat de Departamentul de Chimie Fizică şi Mediu. 



10 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXI, 2/2014

Programul de licenţă propus reprezintă o continuare a specializării  Fizică-Chimie 
(H.G. nr. 896/2004) care a fost organizat şi desfăşurat în perioada 1990-2005. 
Programul de studiu are ca obiectiv primordial pregătirea de specialişti în domeniul 
chimiei, specializare cu aplicabilitate în toate domeniile de activitate.

Programul de Chimie se adresează ciclului universitar I Bologna, are 
180 credite transferabile ECTS şi constituie o etapă pregătitoare pentru studiile de 
masterat şi doctorat. Programul formează specialişti care pot alege cariera didactică 
sau care pot lucra în domenii precum chimia mediului, ştiinţa alimentelor, ştiinţe 
agricole, farmacie. Programul de Chimie, din cadrul Comisiei de Ştiinţe exacte se 
individualizează prin accentul pus pe fundamentul proceselor chimice precum şi 
metodelor fizico-chimice de analiză modernă.  

Programul de licenţă Chimie ca şi cel de Ştiinţa Mediului demonstrează 
sustenabilitatea programelor. Studenţii cu rezultate foarte bune şi care manifestă 
interes pentru mobilităţi externe, pe baza acordurilor existente, au posibilitatea 
obţinerii burselor de tip ERASMUS. Toţi studenţii pot aplica pentru a obţine burse de 
cercetare pentru doctorat la diferite centre universitare internaţionale sau pot beneficia 
de burse acordate de societăţi comerciale. 

Programele propuse au drept scop formarea unor specialişti cu competenţe 
interdisciplinare, în conformitate cu cerinţele pieţei de muncă şi care să poată să-şi 
desfăşoare activitatea la toate nivelurile educaţiei, în centrele de cercetare şi 
proiectare a aplicaţiilor din industrie, în laboratoare din diferite domenii etc. 

Laborator de analize Laborator de spectrofotometrie

Programul de studii de licenţă Chimie continuă tradiţia, existentă în 
Universitatea Dunărea de Jos în diverse domenii, alături de toate celelalte programe 
de studii şi îşi asumă misiuni care sunt pe măsura responsabilităţilor sale, oferind 
absolvenţilor posibilitatea de a activa – în funcţie de necesităţile pieţei muncii – în 
calitate de cadre didactice sau în laboratoarele de cercetare aplicată, proiectare şi 
transfer tehnologic ale societăţilor producătoare de bunuri materiale. Este o necesitate 
socială şi economică, dar şi o posibilitate de a asigura cunoaşterea profundă şi logică 
a fenomenelor naturii şi de protecţie a mediului. Absolvenţii programelor de Chimie 
şi Ştiinţa mediului urmează programe de perfecţionare prin masterat interdisciplinar 
sau doctorat din oferta educaţională a universităţii noastre.

Mulţi absolvenţi ai promoţiilor anterioare şi-au obtinut doctoratul în chimie în 
ţară sau străinate, activează ca şi cadre didactice, sunt colegii noştri de departament, 
sunt angajaţi la alte facultăţi (Facultatea de Medicină şi Farmacie) sau în institute de 
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cercetări din ţară sau străinătate (Canada, Israel,Germania, Italia), în laboratore 
chimice de analiză şi control al mediului. Cei mai mulţi absolvenţi activează în 
domeniul învăţământului în ţară (sau S.U.A.). Mulţi absolvenţi sunt profesori, ca 
inspector de specialitate (chimie, mediu) şi responsabili ai activităţilor de 
perfecţionare în învăţământul preuniversitar, având funcţii de conducere, sunt 
conducătorii cercurilor ştiinţifico-metodice ale cadrelor didactice ce deservesc 
discipline din aria curriculară a ştiinţelor naturii. Alţi absolvenţi activează în 
laboratoare de control din zona Galaţi şi Brăila, dar şi din alte zone (de ex. Bucureşti 
–Ilfov).

În contextul actual al progresului tehnico-ştiinţific şi a creşterii continuie a 
producţiei industriale, domeniul chimic a devenit unul din principalele domenii ale 
contemporaneităţii. Dezvoltarea forţelor de producţie a societăţii, noilor tehnologii şi 
intensificarea procesului de intrebuinţare a resurselor naturale necesită pregătirea 
specialiştilor cu profil larg mai ales în domeniul chimiei.  

Domeniile de aplicare ale cunoştinţelor dobandite de chimişti, dar şi de 
absolvenţii de la ştiinţa mediului sunt multiple de la industria alimentară (emulsii, 
creme, maioneze, dressinguri, paste etc); farmacie (emulsii, creme, unguenți), 
cosmetică (creme, emulsii, parfumuri, paste de dinți), industria săpunurilor şi a 
detergenților (emulsii, agenți tensioactivi, spumanți, dezemulsionanți etc.); industria 
coloranților (emulsii, uleiuri, pigmenti, vopseluri, lacuri etc.); protecția mediului 
(depoluarea apelor industriale şi menajere, epurarea aerului etc); dezvoltarea 
abilităților de analiză critică în sistem integrat a problemelor stiințifice; metalurgie 
(tratamente chimice şi electrochimice la suprafață); extracția petrolului şi 
microemulsii pentru exploatarea seculară a titeiului, agenți; drumuri publice 
(asfalturi) la materiale compozite de toate tipurile, implicit a materialelor membranare
şi filmelor compozite; specifice chimiei suprafețelor şi a sistemelor disperse; 
nanotehnologii.

Specializările Chimie şi Ştiinţa Mediului vizează în egală măsură misiuni 
didactice şi de cercetare ştiinţifică, acestea fiind rezumate astfel: 

a. Misiune didactică
 Să ofere studenţilor o fundamentare teoretică pentru o bună integrare ulterioară în 

structurile învăţământului (gimnaziu, preuniversitar, universitar) sau în activităţi 
de cercetare ştiinţifică. 

 Să dezvolte capacitatea studenţilor de a percepe şi analiza principalele aspecte ce 
intervin în natura şi în activitatea productivă, pentru gestionarea problemelor 
vieţii. 

b. Misiune de cercetare ştiinţifică
 Să formeze studenţilor deprinderi de cercetare; 
 Să îndrepte interesul ştiinţific al studenţilor spre teoriile şi tehnologiile analitice 

moderne.
 Să materializeze rezultatele cercetării întreprinse cu studenţi prin participarea la 

diverse manifestări ştiinţifice (sesiuni, simpozioane, conferinţe), prin elaborarea 
unor lucrări de licență originale şi atent documentate şi prin dirijarea celor mai 
bune lucrări către publicaţii de specialitate. 

Datorită caracterului de profesionalizare al programelor, absolvenţii vor 
poseda competenţe profesionale utile, în contextul contemporan, cu precădere în 
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tehnologiile moderne, dar şi în structurile învăţământului preuniversitar şi universitar, 
în cercetare sau în alte domenii sau tehnologii moderne.

Activităţile didactice sunt acoperite de cadre didactice proprii, titularizate în 
învăţământul superior, cu titlul ştiinţific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate 
în postul didactic pe care îl ocupă. Cadrele didactice, specialistii chimişti care 
activează în cadrul programului de licenţă au realizat programe de cercetare prin 
cooperare internaţională de tip COBIL, ESF-COST, Brancusi, Erasmus/Socrates, sunt 
membri ai unor poiecte de cercetare internaţionale, granturi Marie Curie și sunt 
coordonatori sau parteneri ai unor proiecte naționale PNCDI-II din domeniul chimie, 
biotehnoloic şi mediu sau experţi europeni în programe FP6, FP7 şi H2020. 

Titularii de disciplină au elaborat cursuri sau lucrări care au fost publicate sau 
care există în format electronic şi pot fi accesate pe site-ul facultăţii, instrumente 
necesare unei societăţi în care se pune din ce în ce mai mult accent pe dezvoltarea 
durabilă și pe protejarea mediului. Membrii catedrei au realizat colaborări cu 
universităţi partenere din Franţa, Italia, Germania, Lituania. 

Cercetarea este finanţată în plan intern şi prin numeroase proiecte câştigate în 
competiţii naţionale şi internaţionale Temele de cercetare cuprinse în aceste planuri se 
înscriu în aria ştiinţifică a programului de studiu propus, chimie sau mediu. Numărul 
granturilor de cercetare internaţionale şi naţionale este mare şi contribuie la finanţarea 
cercetării, în scopul realizării obiectivelor de cercetare propuse, pe termen scurt, 
mediu şi lung.  

Resursa umană pentru programele departamentului asigură excelenţa pentru 
acreditare cu rezultate foarte bune în domeniul din care face parte programul propus,
dar şi pentru programele de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (licenţe, 
mastere interdisciplinare) şi Facultatea de Medicină şi Farmacie (licenţă farmacie).  

Climatul şi cultura academică puternic centrate pe cercetare sunt atestate prin 
numărul mare de publicaţii în reviste internaţionale şi naţionale cotate ISI şi a citărilor 
în reviste ISI ştiinţifice. Calitatea în cercetarea ştiinţifică este asigurată şi din 
perspectiva eliminării practicilor neconforme cu etica (cum ar fi plagiatul, 
reproducerea fără permisiune a rezultatelor obţinute de alţi cercetători etc.). 
Activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul centrului de cercetare instituţionalizat 
Centrul European de Excelenţă pe probleme de mediu (www.ecee.ugal.ro). 

Cadrele didactice participă cu lucrări la conferinţe din ţară şi străinătate, 
publică articole în reviste de specialitate, publică monografii şi au numeroase citări în 
literatura de specialitate. Valorificarea activităţii de cercetare, care este orientată 
prioritar spre cercetarea fundamental-aplicativă, se realizează prin intermediul 
publicaţiilor ştiinţifice de prestigiu în reviste cotate ISI, indexate în baze de date 
internaţionale BDI, în volumele unor conferinţe intenaţionale sau naţionale de 
renume, prin citări, prin publicaţii didactice, granturi/proiecte internaţionale şi 
naţionale precum şi de organizarea unor conferinţe cu participare internaţională, 
oferirea de consultanţă şi transfer tehnologic.  

Prof. Dr. chim. Geta CÂRÂC (geta.carac@ugal.ro)

Prof. Dr. chim. Rodica DINICĂ

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 
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1. Introducere

 Evoluţia cunoașterii proprietăţilor diamantului monocristal a permis 
dezvoltarea unei game largi de produse de diamant monocristalin care îndeplinesc
cerinţele exacte ale unui traductor amperometric. Fiabilitatea proprietăţilor electrice 
ale diamantului monocristal este încurajatoare pentru cercetarea senzorilor
electrochimici pe bază de diamant monocristalin. Mai mult decât atât, aceasta 
dovedește faptul că doparea diamantului monocristalin nu este necesară deoarece 
minimizează timpul afectat pentru construirea electrodului și, de asemenea, pașii 
adoptaţi pentru proiectarea de astfel de senzori electrochimici sunt simplificaţi și mai 
fiabili.

Noua clasă de senzori electrochimici dezvoltată din anul 2002 de grupul lui Ştefan 
van Staden, s-au dovedit a fi fiabili, cu sensibilitate și selectivitate mare, ambele mai 
mari decât cele înregistrate pentru senzori pe bază de pastă de carbon. Electrozii 
bazaţi pe pastă de carbon au fost modelul de dezvoltare al acestei clase de senzori. În 
ceea ce priveşte designul senzorului, motivul pentru care a fost aleasă  pasta de 
diamant a fost speranța că aceasta va fi la fel de fiabilă ca pasta de carbon [1]. A 
trebuit să alegem între diamant monocristalin și policristalin, și am  ales 
monocristalin, pentru a îmbunătăți calitățile bine cunoscute ale electrozilor de 
diamant bazaţi pe diamant policristalin dopat cu bor [2]. Dimensiunile particulelor din 
pulberea de diamant, precum și proveniența sa (naturală sau sintetică) s-au dovedit a 
avea un efect asupra răspunsului senzorilor, cele mai bune rezultate fiind înregistrate 
de cele mai multe ori pentru senzorii bazaţi pe pastă de diamant natural.  

După optimizarea proiectării senzorului bazat pe pastă de diamant am efectuat analize 
organice și anorganice cu senzorii nemodificați. Modificarea pastei s-a facut prin 
utilizarea enzimelor și anticorpilor, majoritatea acestor senzori fiind utilizaţi pentru 
enantioanaliza substanțelor de importanță clinică. 

Proprietățile superioare ale acestei clase de senzori comparativ cu electrozii bazaţi pe 
pastă de carbon pot fi puse pe seama calitaţii suprafeței active a celor două tipuri de 



14 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXI, 2/2014

senzori (Fig.1): în timp ce suprafața senzorilor bazaţi pe pastă de carbon este netedă și 
dezordonată, suprafața pe pastă de diamant este rigidă și bine ordonată. 

a) b)

Fig.1. Topografia suprafețelor: a) pastei de grafit nemodificată și b) pastei de diamant 
nemodificată, utilizând AFM. 

Avantajele folosirii senzorilor bazaţi pe pastă de diamant faţă de cea a diamantului 
dopat cu bor sunt: simplitatea şi fiabilitatea designului; caracteristicile de răspuns mai 
bune în termeni de sensibilitate şi limită de detecţie; suprafaţa activă se reface uşor şi 
poate fi refolosită în măsurători ulterioare; cost scăzut pentru analiză şi senzorul in 
sine.

În acest minireview vor fi arătate câteva dintre cele mai bune aplicaţii ale acestor 
senzori în analiza organică, anorganică şi enantioanaliză. Senzorii utilizaţi s-au bazat 
pe trei tipuri de pulberi de diamant: diamant natural 1µm (ND), diamant sintetic
50µm (sintetic-1, S1), și diamant sintetic 1µm (sintetic-2, S2). 

2. Aplicaţii ale senzorilor şi microsenzorilor bazaţi pe pastă de diamant 

în analiza anorganică 

Utilizarea senzorilor bazaţi pe pastă de diamant pentru speciaţia de ioni de Fe 
şi Cr, precum şi pentru cel de Pb (II) şi iodură îmbunătăţesc fiabilitatea informaţiilor 
analitice. Unele dintre caracteristicile de răspuns ale acestor senzori sunt prezentate în 
tabelul 1. Caracterizarea electrozilor a fost realizată folosind voltametria în puls 
diferenţial (DPV), în timp ce optimizarea condiţiilor de lucru a fost realizată cu 
ajutorul voltametriei ciclice (CV).

După cum se poate observa din tabelul 1, limitele de detecţie pentru ionul de 
Fe (II) [3] sunt scăzute 10-8 – 10-9mol/L, electrozii fiind utilizaţi pe 4 decade de 
concentraţii. Dacă se compară răspunsul senzorilor pe bază de pastă de diamant cu 
răspunsul senzorilor pe bază de pastă de cărbune şi cărbune vitros, ceea ce este foarte 
important este creşterea semnalului şi scăderea zgomotului.  Experimentele au arătat 
că zgomotul scade de 100 de ori pentru senzorii pe bază de diamant natural şi de 10 
ori pentru cele două tipuri de diamant sintetic.  În timp ce  ionul de Fe (II) a fost 
determinat la 75 mV (vs Ag/AgCl), ionul de Fe (III) [4] a fost determinat la 300mV
(vs Ag/AgCl) pe intervale de până la 6 decade de concentraţii cu limite de detecţie 
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mici de 10-12 mol/L (tabelul 1). Ionii de Cr (III), Cr (VI), Mg (II), Mn (II), Cu (II), şi 
Zn (II) nu interferă în speciaţia Fe. 

Ionii de Cr (III)[5] şi Cr (VI) [6] au fost determinaţi cu ajutorul acestor senzori 
de matrici farmaceutice. Cei doi ioni pot fi determinaţi pe un interval de 3 decade de 
concentraţie, cu limite de detecţie de 10-12mol/L pentru ambii ioni.
Pb (II) [7] a fost determinat din ceai la nivel de urme, la + 300mV (vs Ag/AgCl).
Dacă limitele de detecţie se află între 10 şi 100pmol/L, senzorii pot fi utilizaţi pe un 
interval cuprins între 2 şi 4 decade de concentraţie. 

Utilizarea senzorilor bazaţi pe pastă de diamant a rezolvat o problemă 
deosebit de importantă şi dificilă în analiza iodurii: pentru senzorii propuşi nu a fost 
înregistrată nici o interferenţă a ionilor de clorură şi bromură [8]. Iodura a fost 
determinată din vitamine şi sarea de masă,  cu un procent de recuperare mai mare de 
97.70%. Pentru senzorul bazat pe pastă de diamant sintetic-2 a fost înregistrată o 
limită de detecţie mai mică (10-13mol/L).

Tabelul 1. Caracteristicile de răspuns ale senzorilor amperometrici bazaţi pe pastă de 
diamant, utilizaţi în analiza anorganică 

Analit
Domeniul liniar de

concentraţie (mol/L) 

Limita de
detecţie 
(mol/L)

Sensibilitatea Ref.

Fe(II)
ND 10-8 – 10-4 10-10 6.11µA/mmol/L

3S1 10-7 – 10-3 10-8 5.30µA/mmol/L
S2 10-8 – 10-4 10-9 969.15µA/mmol/L

Fe(III)
ND 10-12 – 10-9 10-13 6.87µA/nmol/L

4S1 10-7 – 10-5 10-8 210.00µA/nmol/L
S2 10-11 – 10-5 10-12 138.17µA/nmol/L

Cr(III)
ND 10-10 – 10-8 10-12 740.81A/mol/L

5S1 10-9 – 10-7 10-12 25.14A/mol/L
S2 10-10 – 10-8 10-11 36.45A/mol/L

Cr(VI)
ND 10-11 – 10-9 10-12 7mA/mol/L

6S1 10-10 – 5x10-7 10-11 571.91A/mol/L
S2 10-6 – 10-3 10-8 4.97A/mol/L

Pb(II)
ND 10-9 – 10-6 10-10 13.45µA/mol/L

7S1 10-10 – 10-7 10-11 118.50µA/mol/L
S2 10-10 – 10-8 10-11 710pA/mol/L

I-
ND 10-6 – 10-3 10-7 32.98µA/nmol/L

8S1 10-12 – 10-10 10-13 193.75µA/nmol/L
S2 10-12 – 10-10 10-13 42.69µA/nmol/L

ND– senzori bazaţi pe diamant monocristalin natural; S1– senzori bazaţi pe diamant 

monocristalin sintetic-1; S2– senzori bazaţi pe diamant monocristalin sintetic-2. 

3. Aplicaţii ale senzorilor şi microsenzorilor bazaţi pe pastă de diamant 
în analiza organică 

Diamantul natural (1 µm) a fost utilizat pentru proiectarea senzorilor și 
microsenzorilor propuşi pentru analiza substanțelor de importanță clinică, cum ar fi 
creatina, creatinina [9] și citratul de sildenafil [10] (tabelul 2). Alegerea diamantului 
natural pentru o astfel de analiză s-a bazat pe rezultatele anterioare cu senzori 
amperometrici bazaţi pe pastă de diamant natural și sintetic [3-8], cel mai bun răspuns 
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fiind obținut atunci când a fost utilizat acest material. Pentru analiză a fost folosit 
DPV-ul. Creatina a fost determinată la 580mV (vs Ag/AgCl), iar creatinina la 500mV 
(vs Ag/AgCl) în intervalele de concentrație 1-500pmol/L (creatina) și respectiv 0.01-
100nmol/L (creatinina).

Trei tipuri de diamant - diamantul natural, sintetic-1 și sintetic-2 au fost 
utilizate pentru proiectarea de senzori și microsenzori în analiza de sildenafil în 
compuși farmaceutici. Senzorii pot fi utilizati până la 4 decade de concentraţie cu 
limite de detecție între 0.1 și 1pmol/L [10]. 

Tabelul 2. Caracteristicile de răspuns ale senzorilor amperometrici bazaţi pe pastă de 

diamant, utilizaţi în analiza organică. 

Analitul
Domeniul liniar de

concentraţie 

Limita de

detecţie 
Sensibilitatea Ref.

Creatina ND 1-500 pmol/L 0.1 pmol/L 108A/mol/L 9

Creatinina ND 0.01-100 nmol/L 1 pmol/L 10A/mol/L 9

Sildenafil

ND 10-12 – 10-8 mol/L 10-13 mol/L 740.81A/mol/L

10S1 10-12 – 10-9 mol/L 10-13 mol/L 25.14A/mol/L

S2 10-11 – 10-9 mol/L 10-12 mol/L 36.45A/mol/L

ND– senzori bazaţi pe diamant monocristalin natural; S1– senzori bazaţi pe diamant 

monocristalin sintetic-1; S2– senzori bazaţi pe diamant monocristalin sintetic-2. 

4. Aplicaţii ale senzorilor şi microsenzorilor bazaţi pe pastă de diamant 
în enantioanaliză  

Enantioanaliza s-a dovedit a fi foarte importantă pentru sănătate atât în 
domeniul farmaceutic cât şi clinic [1]. Enantiomeri ai aceluiași compus farmaceutic 
pot avea trasee diferite în organism, în timp ce enantiomeri ai aceleiași substanțe 
importante clinic pot fi biomarkeri pentru diverse boli. Prin urmare, enantioanaliza
este foarte importantă. 

Enantioanaliza senzorilor și microsenzorilor bazaţi pe pastă de diamant a fost 
realizată folosind biosenzori pe bază de pastă de diamant nemodificată sau modificată 
(tabelul 3). Pentru determinarea unui enantiomer modificarea pastei de diamant a fost
făcuta cu enzime enantioselective.  

S-a determinat acidul L și D-pipecolic din probe de sânge pentru a se stabili 
un diagnostic corect. În acest sens, au fost propuse două categorii de senzori: un 
senzor amperometric bazat pe diamant natural [11] și doi biosenzori - unul pentru 
acid L-pipecolic și celălalt pentru acidul D-pipecolic bazat pe diamant natural și 
respectiv [12] L-amino acid-oxidază și D-amino acid-oxidază. Pentru senzorii 
enantioselectivi bazaţi pe pastă de diamant nemodificată s-a folosit DPV-ul, iar pentru 
biosenzorii enantioselectivi s-a folosit cronoamperometria. Pentru senzorul bazat pe
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pastă de diamant nemodificată cele mai mici valori ale limitei de detecţie au fost 
1fmol/L şi 10fmol/L pentru acidul L- şi D-pipecolic, cand s-a folosit soluţie tampon 
de citrat (pH=5.0) în pirofosfat de sodiu (electrolit) (tabelul 3). Folosind biosenzori
amperometrici au fost obţinute valori mici ale limitei de detecţie de 2 x 10-5 fmol/L
pentru acidul L-pipecolic şi 10-5 fmol/L pentru acidul D-pipecolic.

Senzorii şi microsenzorii bazaţi pe pastă de diamant sintetic-1 şi sintetic-2 au 
fost modificaţi cu L- şi D-amino acid oxidaza pentru formarea biosenzorilor utilizaţi 
în enantioanaliza L- şi D-leucinei [13]. Cel mai bun biosenzor pentru enantioanaliza 
L-leucinei a fost cel bazat pe pastă de diamant sintetic-1, în timp ce cel mai bun 
biosenzor folosit pentru enantioanaliza D-leucinei a fost cel bazat pe pastă de diamant 
sintetic-2 (Tabelul 3).

Tabelul 3. Caracteristicile de răspuns ale senzorilor amperometrici bazaţi pe pastă de 
diamant, utilizaţi în enantioanaliză. 

Analit
Domeniul liniar de

concentraţie 

Limita de

detecţie 
Sensibilitatea Ref.

Acid

L-

pipecolic

ND/DPV 0.01-10

pmol/L
1 fmol/L 230 A/mol/L 11

ND/CA 2x10-4 – 1x10-3

fmol/L
2x10-5 58.60

mA/fmol/L

12

Acid

D-

pipecolic

ND/DPV 10-4 – 100

nmol/L
10 fmol/L 30 pA/nmol/L 11

ND/CA 20-100 fmol/L 0.6 fmol/L 100 µA/fmol/L 12

L-leucina
S1 10-100 pmol/L 10 pmol/L 47 mA/pmol/L

13
S2 4-80 nmol/L 20 nmol/L 75 mA/nmol/L

D-leucina
S1 20-200 pmol/L 10 pmol/L

5.70

mA/pmol/L
13

S2 0.2-1.0 pmol/L 0.1 pmol/L 1.306 A/mol/L

ND– senzori bazaţi pe diamant monocristalin natural; S1– senzori bazaţi pe diamant 
monocristalin sintetic-1; S2– senzori bazaţi pe diamant monocristalin sintetic-2; 
DPV– voltametria în puls diferenţial; CA– cronoamperometrie. 
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5. Aplicaţii ale biosenzorilor şi microsenzorilor bazaţi pe pastă de 

diamant pentru analiza simultană de creatină şi creatinină 

Senzorii bazaţi pe pastă de diamant natural  cu bienzime (creatinaza, sarcozin 
oxidaza) şi trienzime (creatininaza, creatinaza, sarcozin oxidaza) au fost folosiţi 
pentru determinări simultane de creatină şi creatinină [14]. Limitele de detecţie au 
fost de 2x10-4 şi 1x10-4fmol/L pentru creatină, respectiv creatinină. 

6. Imunosenzori bazaţi pe pastă de diamant 

Sensibilitatea reacţiei imunologice este foarte ridicată. De aceea este nevoie de un 
traductor foarte sensibil pentru a cupla cele două sensibilităţi. Deoarece senzorii şi 
microsenzorii pe  bază de pastă de diamant s-au dovedit a fi extrem de sensibili, ei pot 
fi folosiţi cu succes ca traductori pentru proiectarea de imunosenzori. 

În acest sens, a fost propus un imunosenzor bazat pe anti-azidotimidină pentru analiza 
cantitativă a azidotimidinei - un medicament folosit în tratamentul infectiei cu HIV 
[15]. Penru a obţine imunosenzorul s-a folosit pastă de diamant natural modificată cu 
anticorp. Pentru determinarea medicamentului a fost utilizată cronoamperometria, 
intervalul concentraţiilor de lucru fiind 4x10-4 – 6x10-2 fmol/L cu limită de detecţie de 
2x10-4 fmol/L.

7. Diagnostic molecular folosind senzori pe bază de pastă de diamant modificaţi 

Structura rigidă a diamantului (Fig.1b) a făcut posibilă un aranjament mai 
stabil de agregate porfirinice în pasta de diamant, în vederea proiectării unor 
microsensonzori stocastici fiabili. Câteva aplicaţii ale acestor senzori sunt analiza 
farmaceutică şi diagnosticul molecular. Aceşti microsenzori sunt de viitor, fiind 
capabili să efectueze o analiză calitativă şi cantitativă în câteva secunde. Grupul lui 
Ştefan-van Staden a determinat antigeni specifici pentru hepatita B [16], cancer [17], 
precum şi pentru gene [18] şi hormoni [19] direct din  probele reale de sânge şi salivă 
in concentraţii cuprinse între nmol/L şi fmol/L. 

8. Concluzii

 Senzorii şi microsenzorii pe bază de pastă de diamant au fost proiectaţi pentru 
a fi utilizaţi ca senzori amperometrici, biosenzori, imunosenzori şi senzori stocastici. 
A fost înregistrată  o creştere a sensibilităţii şi selectivităţii electrozilor în comparaţie 
cu electrozii de pastă de carbon sau carbon vitros. Acest lucru se datorează scăderii 
zgomotului şi creşterii semnalului care favorizează un raport crescut semnal/zgomot. 
Utilizarea pastei de diamant a condus la intervale ale concentraţiilor de lucru pentru 
senzorii amperometrici cu ordine de mărime pana la fmol/L. Aceşti senzori şi 
microsenzori s-au dovedit a avea un mare potenţial în analiza anorganică, speciaţiei, 
enantioanaliză şi bioanaliză. 
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PERSONALITĂȚI ALE CHIMIEI ROMÂNEȘTI 

Profesor Doctor Inginer Eugen PINCOVSCHI

 În fiecare an, 1 februarie, ziua de naştere a domnului profesor Eugen

PINCOVSCHI, ne oferă ocazia de a-l omagia şi de a-i evoca activitatea didactică şi 

ştiinţifică desfăşurată cu dăruire şi pricepere, mai bine de o jumătate de secol, în 

domeniul tehnologiei chimice anorganice şi al protecţiei mediului înconjurător. Caut 

acele cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă care să se potrivească momentului 

omagierii şi care să reproducă echitabil activitatea profesorului Eugen PINCOVSCHI, 

activitate care s-a distins prin:

o elaborarea a numeroase şi apreciate articole ştiinţifice, monografii, manuale, 

brevete, etc.;

o talentul de pedagog şi de consultant ştiinţific pe care l-a dăruit cu generozitate 

multor generaţii de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi colegilor din institutele de 

cercetare şi din comunitatea academică; 

o creativitate, curaj, energie şi capacitate de lucru exceptionale, calităţi ce au 

contribuit la formarea multor generaţii de specialişti, la orientarea, adaptarea, 

mobilizarea şi consolidarea colectivelor didactice şi ştiinţifice pe care le-a condus 

cu onoare mulţi ani; 

o generozitate, bunătate sufletească, gentileţe, modestie, sobrietate şi respect 

acordate studenţilor, colegilor, prietenilor, dar şi principialitate, corectitudine, 

onestitate şi verticalitate în momente de decizii importante. 
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Spirit elevat, profund şi productiv, exigent cu sine şi exigent cu alţii, apropiat şi 

deschis spre dialog, profesorul Eugen PINCOVSCHI a cucerit cu ştiinţa sa de carte, 

cu talentul său şi căldura sufletească zeci de promoţii de absolvenţi ai Facultăţii de 

Chimie Industrială din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti. Prin cariera sa, 

prin efortul său tenace, perseverent şi auster profesorul Eugen Pincovschi a contribuit 

constant la dezvoltarea, progresul şi prestigiul şcolii de Chimie Industrială din 

România. Conştient de prejudiciile pe care le aduc procesele industriale mediului 

ambiant, profesorul Eugen Pincovschi poate fi considerat pioner al învăţământului şi 

cercetării în domeniul protecţiei mediului înconjurător deoarece a iniţiat şi condus 

colective de cercetare care au studiat tehnologii prietenoase pentru mediu şi remedii 

pentru acesta şi a contribuit la înfinţarea şi dezvoltarea acestei direcţii de studiu în 

învăţământul tehnic din România. 

 Pentru un Profesor, măsura calităţii vieţii nu sunt anii trăiţi, ci conţinutul lor în 

fapte şi realizări, în generozitatea faţă de colaboratori reflectată în aprecierea acestora. 

Prin cariera sa, profesorul are privilegiul de a rămâne în admiraţia colegilor şi 

colaboratorilor care la momente aniversare se bucură că pot să-şi exprime 

recunoştinţa. 

 Domnul profesor Eugen Pincovschi s-a născut în anul 1928 în comuna Lipnic, 

actualmente în Republica Moldova, unde a locuit până la absolvirea cursurilor 

gimnaziale. Îşi începe studiile liceale la Liceul Naţional din Iaşi unde câştigă, prin 

concurs, o bursa de studii şi le continuă, în urma vicisitudinilor vremii la Liceul Aurel 

Vlaicu din Bucureşti şi susţine bacalaureatul la Liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu. Din 

1949 frecventează cursurile Universităţii POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de 

Chimie Industrială, Secţia Tehnologia Substanţelor Anorganice şi obţine titlul de 

inginer în 1954. Dupa absolvire ca urmare a rezultatelor strălucite este încadrat 

asistent la Catedra de Tehnologia a Substanţelor Anorganice, din cadrul Institutului 

Politehnic Bucureşti. Parcurge etapele de asistent (1954-1959), şef de lucrări

(1959-1966), conferenţiar (1966-1973) şi apoi profesor (1973-1998). În 1965 obţine 

titlul ştiinţific de Doctor în domeniul ingineriei chimice sub îndrumarea profesorului 

Tudor Ionescu, membru corespondent al Academiei Române, iar din 1973 este

conducător de doctorat. Sub îndrumarea sa 25 de ingineri au obţinut titlul de doctor 

şi apoi s-au impus ca specialişti de prestigiu în domenii de vârf ale cercetării 

ştiinţifice din domeniul chimei aplicate şi protecţiei mediului. 

 Pe baza activităţii ştiinţifice desfăşurate şi a cunoştinţelor profunde de 

germană, franceză, engleză, rusă şi italiană, profesorul Eugen Pincovschi a participat 

la stagii de specializare şi schimburi de experienţă cu universităţi europene de 

prestigiu cum ar fi la: Universita degli Studi Pisa-Italia în domeniul fertilizanţilor 

minerali (1968 – 1969), Instituto di Ricerche „Guido Donegani“ Novara- Italia

pentru purificarea catalitică a gazelor cu conţinut de dioxid de sulf (1969), 

Koordinierung Zentrum zum Problem “Schutz der Atmosphare, Dresda-Germania



22 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXI, 2/2014

(1971 - 1975) cu specialişti din Germania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia 

şi Rusia la tema “Eliminarea oxizilor sulfului şi oxizilor de azot din gazele poluante”, 

la întreprinderea „Abbau des Natrium-und Kalium Chlorure“ Halle-Germania (1972),

la întreprinderea „Nefti i Gaz“ Moscova-Rusia (1972), la Universitatea Veszprem-

Ungaria (1974); ca reprezentant al CNST cu IRCHA-Franţa pentru experimentarea 

unui procedeu de purificare a gazelor cu conţinut de oxizi de azot (1973), la Centrul 

de cercetare al Academiei de Stiinţe din Praga pentru soluţionarea purificării 

catalitice a gazelor cu conţinut de oxizi de azot şi bioxid de sulf (1974); consilier din 

partea IPROCHIM la Complexul de Acid Sulfuric şi Ingrăşăminte Fosfatice (TSP) din 

Homs-Siria (1980 – 1984).

Profesorul Eugen Pincovschi a iniţiat şi participat activ, împreună cu colegii 

din facultate, la numeroase proiecte de cercetare internaţionale cum ar fi: proiectele 

TEMPUS JEP 2757/91 şi JEP 2820/91 în colaborare cu Université de Sciences et

Techniques Lile-France şi Università di Parma-Italia (1991 – 1992); programe

bilaterale cu Universitatea Hertfortshire-Marea Britanie cu tema Solvent

Impregnated Resins (1995-1996) şi Universitat Politehnica de Catalunya-Spania în

proiectul Joint Research and Technology Programs la tema Hydroxyme Impregnated

Resins Application in recovering of some cations from Industrial Wastewater

(1998-1999).

Profesorul Eugen Pincovschi a coordonat Programul TEMPUS S-JEP-12031-97

prin care s-a înfiinţat Centrul Naţional de Consultanţă pentru Protecţia Mediului în 

Industria Chimică din Români în parteneriat cu: University of Herfortshire-Marea

Britanie, Universitat Autonoma de Barcelona-Spania şi Instituto Superior Tecnico-

Lisbon-Portugalia (1997-2000) iar între anii 2000-2003 a coordonat Programul

COPERNICUS ICA2-CT-2000-10025 cu tema Workplace Monitoring and

Occupational Health Studies at Some Selected Fertilizer Plants using Nuclear and

Related Analytical Techniques” cu parteneri: Technische Universiteit Delft-

Netherlands-Olanda, Joint Institute for Nuclear Research Dubna-Rusia şi Technical

University of Gdansk-Polonia.

 Mai bine de două decenii, profesorul Eugen PINCOVSCHI a fost şeful 

catedrei de Tehnologie Chimică Anorganică din Universitatea Politehnica din 

Bucureşti (devenită în 1993 Catedra de Tehnologie a Substanţelor Anorganice şi 

Protecţia Mediului şi ulterior Departamentul de Chimie Analitică şi Ingineria 

Mediului). Sub conducerea sa, membrii catedrei s-au distins prin rezultate notabile

concretizate în lucrări publicate în reviste de prestigiu, în cărţi utile pentru 

comunitatea care activează în domeniul tehnologiei chimice anorganice, în numeroase 

brevete şi contracte de cercetare în care s-au soluţionat probleme de proces ale 

instalaţiilor industriale. Dezvoltarea industrială a României din a doua jumătate a 

secolului XX a ridicat multe probleme stringente de protecţie a mediului înconjurător, 

fapt care l-a determinat de profesorul Eugen PINCOVSCHI să dezvolte în catedră o 



Personalități ale chimiei românești 23 

direcţie de cercetare, care apoi a fundamentat înfiinţarea în 1993 secţiei  de Protecţia 

Mediului care a devenit programul de studii de licenţă Ingineria şi protecţia mediului 

în industria chimică şi petrochimică al Facultăţii Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor.

În 1990 profesorul Eugen Pincovschi a fondat Societatea Independentă pentru 

Protecţia Mediului Înconjurător în cadrul căreia a editat împreună cu colaboratori din 

catedră şi reprezentanţi ai unor universităţi europene revista trimestrială Science and

Technology of Environmental Protection.

Realizând necesitatea introducerii disciplinelor legate de protejarea mediului

înconjurător într-un context multidisciplinar, în colaborare cu Catedra de Chimie 

Analitică şi Analiză Instrumentală, profesorul Eugen PINCOVSCHI înfiinţează şi 

coordonează Şcoala de Studii Academice Postuniversitare “Petru Spacu” cu

specializarea “Controlul analitic al produselor chimice şi tehnici de depoluare”, care

a pregătit numeroşi specialişti în domeniul protecţiei mediului înconjurător.  

Urmând firul anilor, în anul 1998 profesorul Eugen Pincovschi devine

profesor consultant la Departamentul de Chimie Analitică şi Ingineria Mediului din 

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, unde continuă prodigioasa activitate 

ştiinţifică şi de îndrumare a doctoranzilor. 

Profesorul Eugen Pincovschi este creator de şcoală ştiinţifică în domeniul 

tehnologiei anorganice şi a protejării mediului înconjurător prin rezultatele 

numeroaselor subiecte de cercetare ştiinţifică abordate şi a căror rezultate au 

evidenţiat direcţii noi de investigare ştiinţifică, de mare actualitate.  

 Activitatea ştiinţifică a profesorului Eugen Pincovschi s-a concretizat în peste 

150 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de mare prestigiu ştiinţific cum ar fi: 

Angewendte Chemie, Hydrometallurgy, Journal of Radioanalytical and Nuclear

Chemistry, Crystal Research and Technology, Solvent Extraction and Ion Exchange,

Journal of Industrial & Engineering Chemistry, în 12 monografii şi manuale 

publicate la Ed.Tehnică, Ed.Didactică şi Pedagogică, Ed.Ars Docendi, Ed.Printech şi 

Ed.Academiei şi numeroase brevete. Ca recunoaştere a prestigioasei activităţi 

ştiinţifice desfăşurate, în anul 2000, Preşedintele României Emil Constantinescu 

conferă prof. dr. ing. Eugen Pincovschi prin decretul prezidenţial nr. 556 decoraţia 

naţională Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer.

Cu prilejul zilei de naştere îi transmitem profesorului Eugen PINCONSCHI 

înalta noastră consideraţie, nemărginită stimă şi devotament şi îi dorim mulţi ani 

înainte!

Prof. Dr. Mihaela Mihai

Prof. Dr. Elena Diacu

Universitatea Politehnica din București, 

Facultatea de Chimie Aplicată si Știința Materialelor 
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1-3 Octombrie 2014, Ramnicu Valcea, România

Lucrările celei de-a XXXIII-a Conferinţe Naţionale de Chimie, organizată de Centrul 
de Cercetare al S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea în colaborare cu Academia Română - 
Secţia de Ştiinţe Chimice şi Societatea de Chimie din România, s-au desfăşurat în perioada  
1-3 octombrie 2014 în complexul hotelier Cozia - Oltul - Căciulata din staţiunea Călimăneşti-
Căciulata, judeţul Vâlcea. Conferinţa Naţională de Chimie este o binecunoscută şi 
prestigioasă manifestare ştiinţifică cu tradiţie, organizată pentru prima dată în anul 1974, care 
în timp a devenit cel mai important eveniment ştiinţific naţional, din domeniul chimiei. 

Scopul celei de-a XXXIII-a Conferinţe Naţionale de Chimie a fost prezentarea 
preocupărilor actuale din domeniul chimiei, ingineriei chimice şi petrochimice, direcţiilor 
majore de cercetare în chimie, situaţiei şi perspectivelor industriei chimice şi petrochimice, 
precum şi facilitarea relaţiilor de cooperare dintre specialiştii din diferite domenii de 
competenţă, din învăţământ, cercetare şi industrie în vederea valorificării rezultatelor în 
chimia aplicată. 

Lucrările conferinţei au fost deschise de academician Bogdan C. Simionescu, 
vicepreşedintele Academiei Române. În timpul ceremoniei de deschidere au  luat cuvântul 
ing. Victor Avram, directorul general al S.C. OLTCHIM S.A., prof. Sorin Roşca, preşedintele 
Societăţii de Chimie din România şi dr. Florinel Constantinescu, primarul oraşului 
Călimăneşti-Căciulata, fiecare dintre vorbitori punând accentul pe importanţa acestei 
conferinţe în cunoaşterea problemelor actuale şi de perspectivă ale chimiei din România şi a 
schimbului de idei între cercetători. 

Ediţia celei de-a XXXIII-a Conferinţe Naţionale de Chimie s-a bucurat de o 
participare numeroasă, din ţară şi din străinătate (SUA, Franţa, Serbia, Republica Moldova, 
Ungaria, Italia, Spania, Norvegia, Suedia, Estonia, Republica Coreea) facilitând astfel
creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării româneşti. Cei 250 de participanţi prezenţi, autori 
şi coautori ai celor 209 lucrări prezentate, s-au bucurat de audierea unor lucrări de înalt nivel 
ştiinţific asigurat de rigurozitatea unui comitet ştiinţific prestigios. Lucrările s-au desfăşurat 
sub formă de conferinţe plenare (10) şi conferinţe (12), comunicări orale (46) şi postere (141) 
în una din cele patru secţiuni paralele: “Chimie organică, bioorganică şi alimentară”, “Chimie 
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anorganică, bioanorganică şi analitică”, “Chimie macromoleculară şi supramoleculară”, 
“Protecţia mediului şi inginerie chimică” şi a atelierului de lucru româno-francez pe tema 
noilor materiale pentru recunoaşterea electrochimică a speciilor minerale şi biologice 
“L’Atelier: „Nouveaux matėriaux pour la reconnaissance electrochimique des mineraux et des 
espėces biologiques NOMARES”. 

Secţiunea “Chimie macromoleculară şi supramoleculară” a fost dedicată aniversării a 
65 de ani de activitate a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi, România.  

Păstrând tradiţia întâlnirilor anterioare, manifestarea a beneficiat de prezenţa unor 
distinse personalităţi ştinţiifice care au prezentat cele mai noi şi importante contribuţii la 
dezvoltarea domeniilor în care îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică: 

- “Merging organic, supramolecular, macromolecular and biological chemistries” –
prof. Virgil Percec, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

- “The institutes of chemistry of Romanian Academy – research and
accomplishments” – acad. Bogdan C. Simionescu, Institutul de Chimie Macromoleculară 
“Petru Poni”, Iaşi, România 
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- “Responsive materials and devices based on coordination polymers and
photochroms” – prof. Guy Royal, Department of Molecular Chemistry, University Grenoble
Alpes, Grenoble, France

- “The NMR spectroscopist’s approach on monitoring disease” – dr. ing. Călin 
Deleanu, Institutul de Chimie Organică “Costin D. Neniţescu”, Bucureşti, România 

- “Laccase a versatile enzyme and its applications in food and textile domains” - prof.
Michaela Dina Stănescu, Universitatea “Politehnica” Bucureşti, România 

- “Hemoglobin/hemerythrin-based oxygen carriers (hboc): radical view, conservative
solutions” – conf. Radu Silaghi-Dumitrescu, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
România

- “Azaheterocycles derivatives: old stories, new outcomes” – prof. Ionel I.
Mangalagiu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România 

- “Macrocyclic hosts and h-bonding self-assambled aggregates: synthesis, structure
and dynamics” – prof. Ion Grosu, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România 

- “Immunogenicity of enzymatically cross-linked food proteins” – prof. Tanja
Cirkovic Velikovic, University of Belgrade, Serbia

- “Hidrogenul, de la chimie la energie!” – dr. ing. Ioan Iordache, Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, Rm Vâlcea, România. 

O altă distinsă personalitate a chimiei, acad. Ionel Haiduc - creatorul şcolii româneşti 
de chimie organometalică şi iniţiatorul chimiei supramoleculare organometalice - a susţinut 
conferinţa “Profesor CANDIN LITEANU – 100 de Ani”. Domnia sa a evocat personaliatatea 
remarcabilă a profesorului Candin Liteanu de la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
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din Cluj-Napoca, chimist analist de recunoaştere europeană datorită originalităţii cercetării 
sale şi care a contribuit la descoperirea şi formarea unei generaţii strălucite de cercetători din 
domeniul chimiei (printre care se numără şi academician Ionel Haiduc) şi implicit la formarea 
şcolii de chimie din Cluj-Napoca, şcoală care se bucură de un binemeritat renume naţional şi 
internaţional. 

Programul acestei ediţii a conferinţei a fost completat de două mese rotunde: 
- “Hidrogenul, de la chimie la energie!” moderată de dr. ing. Ioan Iordache, director 

executiv al Asociaţiei pentru energia hidrogenului din România, unde s-a discutat despre 
importanţa hidrogenului, în calitate de vector de energie, şi modalităţile de integrare a acestuia 
în cadrul sistemului energetic.

- “Transmiterea drepturilor de proprietate industrială în contextul transferului de 
tehnologie”, moderată de reprezentate ale OSIM Bucureşti. 

În cadrul adunării Societăţii de Chimie din România, prezidată de prof. Sorin Roşca, 
acad. Bogdan C. Simionescu, prof. Gheorghiţa Jinescu şi prof. Cornel V. Radu, profesorul 
Virgil Percec, chimist american de origine română, profesor de chimie la Universitatea din 
Pennsylvania şi membru de onoare al Academiei Române din 1993, a primit titlul de membru 
de onoare al Societăţii de Chimie din România pentru legătura strânsă pe care o păstrează cu 
comunitatea de chimie din ţară şi pentru meritele ştiinţifice deosebite ale domniei sale. 

Nivelul ştiinţific ridicat, domeniile de cercetare variate, actualitatea problemelor 
stiinţifice abordate, schimbul de idei şi experienţă, prezenţa activă a unui număr mare de tineri 
cercetători, precum şi organizarea ireproşabilă au fost unanim apreciate de participanţii 
români şi străini. Manifestarea ştiinţifică va permite dezvoltarea şi deschiderea unor 
colaborări noi şi a unor noi direcţii de cercetare. 

Conferinţa a fost însoţită pe toată perioada desfăşurării de o expoziţie de aparatură 
ştiinţifică, cu ultimele noutăţi în domeniul tehnicilor de laborator, prin participarea a cinci 
firme: Merck România S.R.L., ABL&E-JASCO Romînia S.R.L., Asociaţia pentru Energia 
Hidrogenului din România, Wessling România S.R.L. şi Beczkopol Polonia. 

A XXXIII-a Conferinţă Naţională de Chimie s-a bucurat de susţinerea materială a unor 
sponsori din Germania (Bruker Biospin) şi din România: judeţul Vâlcea (Conphys S.R.L., 
Xeroservice S.R.L., Diana S.R.L., Boromir Ind. S.R.L.), judeţul Neamţ (Köber S.R.L.), şi din 
Bucureşti (Mecrosystem S.R.L., Alchimex S.A. şi JPB Trade S.R.L.).  

Cu scopul de a încuraja participarea tinerilor chimişti, Consiliul de Conducere al 
Societăţii de Chimie din România a decis acordarea unui număr de 14 burse celor cu vârsta de 
până la 35 ani (studenti, masteranzi, doctoranzi) membri ai Societăţii de Chimie din România. 

Dr. Costinela-Laura GASPAR
Centrul de Cercetare OLTCHIM

Atelierul NOMARES 2014

Workshop-ul  ştiinţific francofon "Materiale noi pentru recunoaşterea electrochimică a 
unor specii minerale şi biologice", acronim "NOMARES", ediţia a treia (Atelier scientifique 
francophon NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LA RECONNAISSANCE
ELECTROCHIMIQUE DES MINERAUX ET DES ESPÈCES BIOLOGIQUES acronyme
"NOMARES", troisième édition) s-a desfasurat in cadrul celei de-a XXXIII-a Conferinţe 
Naţionale de Chimie. Organizatori au fost Universitatea Politehnica din Bucureşti 
((www.upb.ro, http://remorese.chim.upb.ro/nomares/) şi Societatea de Chimie din România 
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(office@schr.org.ro). Manifestarea s-a desfasurat în perioada 1-3 octombrie 2014 la Hotelul
Oltul din staţiunea Călimăneşti-Căciulata, judeţ Vâlcea.  

Evenimentul a fost axat pe domeniul ştiinţific extrem de complex de recunoaştere 
moleculară cu variaţii de la chimie anorganică la biologie şi prin intermediul chimiei 
organice.

Obiectivele Workshop-ului NOMARES 2014
- Reunirea de electrochimişti francofoni în jurul unei tematici de mare actualitate 
- Oportunitate pentru tinerii cercetători de a publica rezultatele ştiinţifice în limba 

franceză într-o revistă ştiinţifică românească 
- Oportunitate pentru discuţii şi schimb de informaţii ştiinţifice cu privire la domeniul 

materialelor de recunoaştere electrochimică de minerale şi specii biologice 
- Excelent prilej pentru a reînnoi cunştinţele în electrochimie şi, de asemenea, practica 

de limba franceză pentru cercetători ştiinţifici români şi străini şi de a prezenta cercetările în 
acest domeniu

- Stabilirea unor noi colaborări cu centrele francofone în domeniul didactic şi de 
cercetare

- Diseminarea proiectelor ştiinţifice din acest domeniu 
Workshopul NOMARES 2014 a reunit 25 vorbitori de limba franceză din 3 ţări 

(România, Franţa, Serbia), inclusiv 7 conferenţiari de reputaţie internatională, care au asigurat 
un nivel ştiinţific ridicat, ceea ce are impact asupra comunităţii ştiinţifice româneşti de 
electrochimie. Acest workshop ştiinţific a oferit un nou prilej de a aduce împreună 
electrochimşti francofoni în jurul unei teme de mare interes ştiinţific şi practic.  

Workshop-ul se înscrie în cooperarea franco-română în domeniul recunoaşterii 
moleculare care a condus la mai multe cercetări ştiinţifice în comun. Participarea tinerilor 
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cercetători, alături de cercetători seniori, prezentarea lucrărilor lor de cercetare a fost o 
oportunitate pentru discuţii şi schimb de informaţii ştiinţifice cu privire la electrochimia 
anului 2014 şi pentru viitor. Rezultatele raportate vor fi publicate (în limba franceză sau 
engleză) în lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI sau în Buletinul Universităţii Politehnica din 
Bucureşti (http://www.scientificbulletin.upb.ro).  

Workshopul a fost, de asemenea, o oportunitate pentru participanţi de a vizita şi de a 
cunoaşte una dintre cele mai frumoase regiuni din România, judetul Vâlcea (în cadrul unui tur 
de oras in Ramnicu Valcea si a unor vizite la Manastirile Cozia si Ostrov) şi, de asemenea, 
această parte a ţării în drum către Vâlcea şi înapoi spre Bucuresti (cu un tur de oras). Seara 
culturală de muzică clasică (recital de pian Gabriela Ungureanu pe 02.10.2014 la Filarmonica 
Ion Dumitrescu din Ramnicu Valcea) şi prânzurile luate împreună au contribuit la stabilirea 
de noi contacte în beneficiul cercetării în electrochimie şi al prieteniei internaţionale. 

La realizarea workshop-ului a fost implicat ca partener Biroul European Central si
Oriental al Agentiei Universitare a Francofoniei (Agence universitaire de la Francophonie,
Bureau Europe centrale et orientale) care a asigurat vizibilitatea pentru organizarea acestui
eveniment. La manifestare si au adus contributia 25 de participanţi (6 străini, dintre care 5 din 
Franţa şi o participantă din Serbia şi 19 români), provenind din  4 Institute de cercetare (3 din 
România şi 1 din Franţa), 7 Universităţi (4 din România, 2 din Franţa şi 1 din Serbia). 

S-au prezentat 4 prelegeri invitate în plen (una în conferinţa de chimie şi 3 în cadrul 
workshopului), 5 comunicari orale si 13 postere.

Lucrările prezentate în cadrul workshopului pot fi publicate, la cerere, în limba 
franceză sau engleză, în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Bucureşti
(http://www.scientificbulletin.upb.ro), după procesul de evaluare specific revistei. 

Elena DIACU
Eleonora – Mihaela UNGUREANU

Co-președinți ai Comitetului de organizare al workshopului NOMARES 2014 
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EuCheMS – CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE CHIMIE 
ISTANBUL-TURCIA

Cea de a cincea ediție a Congresul Internațional de Chimie - EuCheMS, a avut loc în 
acest an la Istanbul, Turcia, în perioada 31 august - 4 septembrie 2014. Societatea de Chimie
din România a fost reprezentată prin membrii Secțiunii de Tineret (STC-SChR), care au avut 
astfel ocazia să participe la conferințe plenare, prezentări orale și sesiuni de postere și să aibă 
contact cu ultimele cercetări din multiple domenii ale chimiei efectuate de personalități de 
renume mondial.

Ca membri European Young Chemists’ Network (EYCN) - secția de tineret a 
EuCheMS, toți studenții români participanți au depus eforturi susținute în elaborarea unui 
program de abilități transferabile alcătuit exclusiv de și pentru tineri chimiști, în cadrul 
conferinței. Programul “Creating a successful career” (“Dezvoltarea unei cariere de succes”) a 
cuprins prelegeri despre abilități de oratorică și scriere aplicate în comunicarea științei, 
branding personal și progres în carieră.  

Organizatorii programului „Creating a successful career”

Atelierele de perfecționare a CV-ului, pregătirea unui interviu, elaborarea scrisorii de 
intenție și folosirea profesională a mijloacelor “social media” au fost apreciate atât de 
participanții conferinței cât și de membrii comisiei științifice. Specialiștii susțin, în 
unanimitate, că un CV este mai mult decat un document personal, este un mijloc de a 
promova individul, punându-l într-o lumină cât mai bună fără a distorsiona adevărul. El 
trebuie să scoată în evidență cele mai importante realizări, astfel încât angajatorul să fie 



Conferinţe 31 

convins că persoana în cauză este persoana pe care o caută. Anterior plasării unui CV este 
necesară realizarea unui studiu al companiei și al postului disponibil, pentru a avea o imagine 
orientativă asupra calificărilor care se doresc. 

Scrisoarea de intenție este primul document pe care angajatorii îl parcurg atunci când 
deschid dosarul unui aplicant. Aceasta trebuie sa susțină ceea ce este deja în CV și nu este o 
autobiografie. Accentul ar trebui să cadă pe felul în care se îndeplinesc nevoile angajatorului, 
și nu pe povestea vieții proprii. Este recomandat a se evita pe cât posibil o abordare 
egocentrică prin folosirea cât mai rară a pronumelor (eu/am), mai ales la începutul 
propozițiilor. 

Este esențial ca un candidat să se prezinte la interviu cu o “privire de ansamblu” și o 
înțelegere a diverselor probleme legate de compania respectivă. Principalele informații sunt 
cele legate de caracteristicile organizației (structura, anvergura, planuri de viitor) și ale 
postului (atribuțiile, responsabilitățile, competențele cerute, posibilitățile de promovare etc.) - 
astfel putându-se demonstra motivația și interesul. 

Din punct de vedere al activităților sociale, programul a inclus o recepție de 
networking, susținută de Societatea Germană de Chimie, facilitând contactul tinerilor chimiști 
cu manageri HR din diferite companii de chimicale (BASF, Bayer, TCI Europe) și autorități 
de publicare (Royal Chemical Society, Wiley, American Chemical Society).

Imagine din timpul receptiei de networking : Menno de WAAL (Olanda), Vladimir-Lucian ENE (Romania),
Oana-Madalina FRONOIU (Romania), Cristina TODASCA (Romania), Aideen Beatty (Irlanda)

Luând parte la acest eveniment, Societatea de Chimie din România și tinerii pe care 
aceasta îi susține s-au făcut remarcați prin seriozitatea dovedită, atât în rândul comunității 
științifice cât și al partenerilor cu care această entitate colaborează (EYCN, reprezentanți ai 
industriei chimice).

Având în vedere aceste considerente, deplasarea la al 5-lea Congres EuCheMS a fost
un succes, punând în evidență o remarcabilă calitate a tineretului român prin abilitățile 
organizatorice, științifice și de consiliere în educație și carieră de care aceștia au dat dovadă. 

Ing. Vladimir-Lucian ENE
Președinte STC-SCHR 
Scientific Team Leader EYCN
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