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In memoriam 
 

Profesor Doctor Docent Candin LITEANU (1914-1990) 
Om de Știin ță Emerit 

 

 
 
Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la trecerea în eternitate a Profesorului 

Doctor Docent Candin Liteanu, Om de Știință Emerit, unul dintre cei mai valoroși și 
prolifici oameni de știință români din domeniul chimiei analitice. „Magistrul”, cum era 
numit de colaboratori, a avut o contribuție marcantă la dezvoltarea științei și culturii 
românești prin bogata producție științifică, de vârf, elaborată, coordonată și pusă în 
întregime în slujba științei, culturii și economiei naționale, prin efortul propriu și prin 
pleiada de oameni de știință și dascăli formați de-a lungul celor peste trei decenii de 
activitate susținută în domeniul Chimiei Analitice Moderne. „Tot ce fac, fac pentru 
Romania!” era una din expresiile des folosite de profesor în discuțiile privind activitatea 
sa științifică.  

Biografia marelui profesor și om de ştiinţă nu este deloc simplă, dar considerăm 
că este una singulară. S-a născut la 6 iulie 1914, în satul Ciugudul de Sus din județul 
Alba, unde a urmat școala primară (1920-1925). A absolvit liceul „Titu Maiorescu” din 
Aiud în anul 1932, un liceu bine organizat, sever și de înaltă ținută școlară după cum 
declara domnia sa. A susținut examenul de bacalaureat la Turda, obținând la științele 
fizico-chimice calificativul „excepțional”. În același an a devenit student la Academia 
de Înalte Studii Agronomice din Cluj, unde a fost admis pe locul al doilea în urma 
examenului susținut. În octombrie 1937 a absolvit studiile universitare cu specialitatea 
„Chimie și tehnologie agricolă”, obținând titlul de inginer agronom cu teza de diplomă 
Contribuții privitoare la tehnica fabricării pâinii . În ultimul an de studii agricole s-a 
înscris, în paralel, și la Facultatea de Științe, secția Chimie, a Universității „Regele 
Ferdinand I” din Cluj. Între anii 1936-1941 a urmat această facultate în Cluj și în 
refugiu la Timișoara (din octombrie 1940). Fiind un student meritoriu a fost bursier pe 
tot parcursul anilor de studiu la cele două facultăți. Actele școlare păstrate arată un 
student strălucit, cu cele mai înalte calificative acordate la disciplinele de chimie fizică 
de către distinsul profesor Ilie G. Murgulescu. Din acea perioadă datează relația de 
respect reciproc, care de-a lungul anilor postbelici s-a transformat într-o prietenie 
trainică. În toamna anului 1938 și-a întrerupt studiile chimice pentru a-şi satisface 
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serviciul militar. Perioada 1938-1941 a fost foarte grea, fiind nevoit să urmeze a doua 
facultate printre concentrările neîntrerupte în armată și pe front, în diferite localități din 
țară, parcurgând toate etapele până la gradul de sublocotenent. După intrarea României 
în război la 22 iunie 1941, a fost trimis pe front în Basarabia și în Ucraina cu 
Regimentul 2 Căi Ferate. A fost demobilizat în perioada decembrie 1941 - martie 1942. 
La sfârșitul lui decembrie 1941, la o săptămână după sosirea de pe front, a susținut teza 
de licență Forța electromotoare la topituri de săruri , obținând calificativul „ foarte 
bine”, conducător științific profesorul Ilie G. Murgulescu. La sfârșitul lui martie 1942 a 
fost din nou mobilizat pe front până la sfârșitul lui decembrie 1944.  

La 1 ianuarie 1942 a fost decorat cu Ordinul „Coroana României cu Spade în 
Gradul de Cavaler”, pentru lucrări urgente, de geniu, efectuate în toamna anului 1941. 
După război i-au fost acordate medalia „Pentru Victoria asupra Germaniei în Marele 
Război de Apărare a Patriei 1941-1945” și o diplomă comemorativă pentru participarea 
la război (1945), Ordinul „Medalia Muncii” (1954), diploma de „Veteran din Războiul 
Antifascist” (1965) și medalia „A XXV-a Aniversare a Eliberării Patriei” (1969). 

Neajunsurile cauzate de aceste vremuri tulburi nu au influenţat activitatea 
științifică și didactică de după război, doar că au întârziat începutul efectiv al acestora 
abia la vârsta de 31 de ani. În ianuarie 1945 a optat pentru trecerea în rezervă și s-a 
întors în Cluj, unde a avut o contribuție însemnată la reorganizarea Facultății de Chimie 
a Universității revenită din refugiu în mai-iunie 1945.  

La mijlocul lui iunie 1945 a susținut lucrarea de doctorat Studiu fizico-chimic 
asupra constituției heteropoliacizilor (acizii silico-12-wolframic și fosfo-12-wolframic) 
sub îndrumarea doamnei profesor Raluca Ripan, lucrare apreciată cu calificativul 
„Magna Cum Laude”. Datorită acelor timpuri tulburi, titlul de doctor în chimie i-a fost 
recunoscut de către Comisia Superioară de Diplome abia în anul 1964. 

 

  
 

A funcționat din 1941 și până la pensionare în 1979 la Universitatea din Cluj. 
Întreaga ierarhie universitară a fost parcursă într-o perioadă scurtă de timp, iar cea la 
disciplina Chimie Analitică din cadrul catedrei de Chimie Anorganică în doar 6 ani: 
preparator (martie 1941), asistent (februarie 1942), șef de lucrări (martie 1946), 
conferențiar (septembrie 1950), profesor (octombrie 1951), profesor definitiv (1956). 
Pentru o scurtă perioadă de timp a funcționat și ca asistent la Academia de Înalte Studii 
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Agronomice din Cluj (iunie 1945 - octombrie 1947). Ca preparator, asistent și șef de 
lucrări a condus lucrări practice de analiză de gaze, analiză calitativă și analiză 
cantitativă. În calitate de conferențiar și de profesor a predat cursuri de chimie analitică 
calitativă, chimie analitică cantitativă și analiză de aliaje, minereuri și gaze. 

Profesorul a activat cu convingere și profesionalism timp de 24 de ani şi în 
cadrul Institutului de Chimie din Cluj al Academiei RSR, ocupând următoarele funcții: 
cercetător științific (1949), cercetător științific principal (1951), șef de sector (1952), șef 
de secție (1954) și cercetător științific onorific (1968-1973).  

La 1 octombrie 1966 i-a fost acordat titlul de Doctor Docent în Științe și dreptul 
legal de a conduce doctorate, iar la 28 iunie 1971 titlul de Om de Știință Emerit, alături 
de profesorii Constantin C. Giurescu și Dimitrie I. Mangeron, deveniți ulterior 
academicieni. 

Memoriul de activitate al profesorului, din 25 ianuarie 1979, arată clarviziunea 
acestuia în elaborarea și transpunerea în practică a direcțiilor de cercetare pe care singur 
și le-a fixat, după un plan de perspectivă care de-a lungul timpului și-a dovedit pe deplin 
viabilitatea prin rezultatele de excepție obținute. Punerea în aplicare a acestui plan a 
început din anii ̓50 dar, mai ales, după 15 ani de activitate științifică susținută, atunci 
când a avut libertatea de acțiune și de decizie în actul de creație al Științei 
interdisciplinare - Chimia Analitică. În octombrie 1964 a fost numit șef al catedrei de 
Chimie Analitică, catedră independentă, pe care a condus-o cu deosebit profesionalism, 
devotament și dăruire până în septembrie 1977. În perioada decembrie 1969 - iunie 
1978 a desfășurat o activitate intensă și prodigioasă în cadrul Centrului de Cercetări de 
Chimie Analitică (CCCA) de pe lângă Universitatea din Cluj. Părinte şi suflet al 
Centrului, singurul laborator universitar cu microproducție integrată înființat, l-a condus 
încă de la început, în calitate de director numit, cu deosebită competență și abnegație. În 
iulie 1978 Centrul a fost deplasat cu activitate și colaboratori la Institutul de Chimie din 
Cluj-Napoca devenind Laboratorul de cercetare și microproducție senzori 
electrochimici și materiale și dispozitive cromatografice. În ciuda condițiilor vitrege din 
acea perioadă, în cadrul Centrului și apoi al Laboratorului au fost obținute rezultate 
remarcabile, unice pe plan național până în acel moment, în domeniul elaborării și al 
microproducției de înaltă performanță de materiale (faze staționare), dispozitive și 
aparatură pentru cromatografia de lichide, senzori electrochimici (electrozi-membrană 
ioni selectivi) și aparatură fizico-chimică de analiză și monitorizare a substanțelor 
toxice, fapt care a permis asigurarea necesarului pentru țară și anularea importului la 
aceste produse. Au fost elaborate și realizate numeroase invenții, inovații, lucrări 
științifice publicate și comunicate, precum și teze de licență și doctorat. Împlementând o 
cercetare științifică riguroasă și rațională, meritul fundamental al acestor două unități a 
constat în atragerea și formarea unei adevărate pleiade de cercetători, ingineri, tehnicieni 
și muncitori care au dobândit într-o perioadă foarte scurtă de timp înaltă calificare în 
munca de cercetare științifică fundamentală și în cea aplicativă.  

Pentru prima dată în țară, au fost abordate direcții de cercetare de mare 
importanță teoretică și practică, cu contribuții originale deosebit de importante. Acestea 
au fost abordate de către profesor frontal și în forță, printr-un volum foarte mare de 
lucrări, de complexitate crescândă, elaborate și publicate în țară și în străinătate, singur 
sau împreună cu colaboratorii pe care și-i formase. 

Publicarea în 1955 a rezultatelor privind elaborarea și caracterizarea primilor 
electrozi de sticlă în lucrarea Despre comportarea electrodelor de sticlă 
corespunzătoare sistemului SiO2-Na2O-CaO (C. Liteanu, Gh. Rusu – chimist la 
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Institutul de Chimie, M. Pașcalău - fizician la Institutul de Fizică) a fost momentul de 
referință pentru cercetările și microproducția de senzori electrochimici dezvoltate și 
organizate mai târziu de profesor. Această lucrare, la care se adaugă brevetele privind 
electrozii de sticlă (1969 și 1975; autori C. Liteanu, E. Hopîrtean, D. Cörmöș, M. 
Cherecheș), publicațiile cu electrozii ceramici pe bază de precipitate (1972 și 1973; 
autori C. Liteanu, I.C. Popescu, V. Ciovârnache, H. Nașcu, L. Savici, A. Mocan) și 
brevetele corespunzătoare (1971 și 1974; autori C. Liteanu, I.C. Popescu, S. Domșa, L. 
Savici) elaborate împreună cu colaboratorii au constituit suportul solid, teoretic și 
practic, care a permis în anul 1973 începerea în forță a producției de senzori 
electrochimici, urmată de diversificarea acesteia, precum și de completarea cu noi studii 
fundamentale și aplicative de importanță deosebită pentru industria și cercetarea în 
domeniu. 

Cu aceeași forță științifică și morală, profesorul Liteanu a abordat și îndrăgit 
diferite domenii de cercetare și microproducție, identificate ca fiind de o importanță 
crescândă în știință și în tehnologie, și care au dat rezultate meritorii: cromatografia de 
lichide plană și prin coloană, membranologia, alte tipuri de senzori electrochimici, 
metodele rapide de analiză, metodele statistice de analiză și decizie, dar și domenii de 
graniță cu Chimia Anorganică, Chimia Fizică și Tehnologia Chimică, studii și cercetări 
care au fost realizate în colaborare cu Institutul de Chimie.  

Au fost remarcate lucrările privind separarea unor clase de compuși prin 
cromatografia de hârtie și cromatografia pe strat subțire cu gradient de temperatură 
publicate în reviste științifice de renume: Bulletin de la Société Chimique de France 
(1967, 1969, 1970), Talanta (1970), Revue Roumaine de Chimie (1972), Pure and 
Applied Chemistry - IUPAC’s Journal (1972). 

 
 
 
 
 
Profesorul Candin Liteanu 

experimentând cromatografia de 
lichide cu gradient de temperatură în 
laboratorul Catedrei de Chimie 
Analitică de la Facultatea de Chimie.  

 
 
Aici a fost utilizat pentru 

prima dată gradientul de temperatură 
pentru separarea cromatografică pe 
coloană deschisă care a condus la 
creșterea eficienței coloanei de 
separare.  
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Lucr ări  de cromatografia de lichide cu gradient de temperatură publicate de către 
Profesorul Dr. Doc. Candin Liteanu împreună cu primul său doctorand,  

Profesorul Dr. Simion Gocan 
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Lucrări publicate de Profesorul Dr. Doc. Candin Liteanu și colaboratorii 
 

  
Pe lângă produsele și service-ul puse la dispoziția economiei naționale, 

activitatea Centrului și apoi a Laboratorului a permis dotarea laboratoarelor de chimie 
din școli cu materiale didactice, iar instituțiile cu caracter medical, veterinar, biologic 
sau din domeniul protecției mediului, au putut fi dotate cu senzori electrochimici și 
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materiale cromatografice de foarte bună calitate, ceea ce a ridicat sensibil calitatea 
controlului analitic al proceselor studiate. În cadrul Centrului și apoi al Laboratorului au 
făcut practică numeroși elevi de la liceele de specialitate din Cluj, studenți de la 
facultățile de chimie, medicină, farmacie și biologie, fiind elaborate numeroase lucrări 
de licență și de doctorat.  

Sub conducerea științifică și competentă a profesorului Liteanu, prin muncă cot 
la cot cu doctoranzii și absolvenții, cu pasiune și profesionalism, s-au obținut 30 titluri 
de doctor în chimie (26 la Universitate și 4 la Institutul de Chimie) și aproape 130 
licențe. Timp de 14 ani a condus activitatea cercului de Chimie Analitică și practica în 
producție pe facultate, iar timp de 2 ani a fost responsabil cu practica pe universitate. 

Bazată pe documente olografe, bogata și variata producție științifică, tehnică și 
tehnologică a profesorului Liteanu, în calitate de autor sau coautor, rodul unei munci 
riguroase și susținute pe care a coordonat-o cu tenacitate și la care a contribuit în mod 
practic este concretizată în: 350 publicații (272 în țară și 78 în 22 reviste străine de 
prestigiu din alte 13 țări), 10 tratate de specialitate (8 în țară și 2 în Anglia), 43 brevete 
de invenție și 31 inovații (materiale și dispozitive cromatografice, electrozi-membrană 
ion-selectivi, metode de analiză, compuși anorganici, procedee tehnologice, purificarea 
concentratului de uraniu necesar în elaborarea combustibilului nuclear), precum și 71 
contracte de cercetare și tehnologice (1954-1982). 

Aceste rezultate științifice au adus profesorului Liteanu recunoașterea 
internațională, menționată și recunoscută și în zilele noastre, de către oamenii de știință 
din străinătate și de către băncile de date în domeniu.  

Enumerăm câteva din revistele din străinătate și din țară în care profesorul a 
publicat: Analytical Chemistry, Pure and Applied Chemistry (IUPAC’s Journal), 
Analusis, Talanta, Mikrochimica Acta, Bulletin de la Société Chimique de France, 
Revue Roumaine de Chimie, Revista de Chimie din România, Studia Universitatis 
Babeș-Bolyai – Seria Chemia, Chimia analitică. 

În condițiile acelor vremuri, profesorul Liteanu a participat activ la un număr 
destul de mare de manifestări științifice în străinătate: Congresul internațional de chimie 
IUPAC (comunicare, Moscova, 1965), Conferința internațională de analiză fizico-
chimică (Budapesta, 1966), Conferința internațională de chimie analitică (comunicare, 
Birmingham, 1969), Congresul internațional pentru substanțe pure (conferință plenară 
pe secție, invitat, Dresda, 1970), Conferința națională de chimie (conferință plenară, 
invitat, Rôuen, 1970), Simpozionul internațional de electrozi-membrane (conferință 
plenară, invitat, Mátrafüred, 1972), Conferința internațională de chimie analitică 
(conferință plenară, invitat, Varșovia, 1974), Simpozionul internațional de chimie 
analitică a compușilor solizi (conferință plenară, invitat, Karl-Marx-Stadt, Dresda, 
1978). În octombrie 1968, cu ocazia unei vizite în URSS, a susținut 3 conferințe 
plenare, două la Moscova, la Universitatea de Stat și la Institutul de Tehnologie 
Chimică „D.I. Mendeleev” și una la Universitatea din Kiev. 

În țară, profesorul a participat la Congresul internațional de chimie industrială 
(comunicare, București, 1970) și a organizat în calitate de președinte diferite manifestări 
științifice unde a susținut conferințe plenare: Conferința națională de chimie analitică, 
cu participare internațională, patronată de IUPAC (Ediția a II-a Mamaia, septembrie 
1969 și Ediția a III-a Brașov, septembrie 1971), Simpozionul național „Membrane și 
senzori electrochimici în analiza chimică” (Craiova, septembrie 1972), Simpozionul 
național de cromatografie (Cluj, 1972), două Consfătuiri naționale de lucru privind 
obținerea și utilizarea unor materiale și dispozitive cromatografice, respectiv a unor 
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senzori electrochimici (electrozi-membrană) la controlul producției, la care au participat 
numeroși delegați din unități economice, institute de cercetări și catedre universitare 
(Cluj, septembrie 1973), Conferința „Prezentarea senzorilor electrochimici care se obțin 
la unitatea de microproducție” (ICECHIM București, octombrie 1975), Simpozioanele 
naționale „Cromatografia de lichide” și „Senzori electrochimici” dedicate Aniversării 
Centenarului Independenței de Stat a României (Cluj-Napoca, septembrie 1977).  

A fost referent la 10 referate pentru titlul de doctor docent în științe, 54 referate 
pentru titlul de doctor în chimie, 19 referate pentru concursul de ocupare a postului de 
conferențiar, respectiv 11 referate pentru cel de profesor. 

A avut o contribuție semnificativă la apariția revistei „Chimia analitică”, o 
premieră foarte importantă în Chimia analitică și în Chimia românească, dar din păcate 
au apărut numai șase numere, între anii 1971-1972.  

De-a lungul întregii sale cariere, profesorul Liteanu a fost preocupat de 
promovarea și implementarea noului în multe domenii de activitate din societatea 
românească a acelor ani și de recunoașterea internațională a priorităților cercetării 
științifice naționale. A activat în foarte multe comisii de planificare și promovare a 
cercetării și creativității științifice și tehnologice, a invențiilor și inovațiilor, la nivel 
național și pe plan local. 

Timp de mai mulți ani, profesorul a fost membru activ în comitetele științifice 
de avizare a lucrărilor științifice ale prestigioaselor reviste internaționale de chimie 
analitică „Talanta” (Anglia) și „Analusis” (Franța). 

Prin producția științifică, teoretică și aplicată, vastă, bogată și variată, de înaltă 
calitate, cu priorități de vârf corect identificate, profesorul Liteanu a creat pentru prima 
dată în țară o Școală de Chimie Analitică Modernă, cu direcții de cercetare pe 
domeniile: Analiza titrimetrică, Cromatografia de lichide, Cromatografia de lichide cu 
gradienți, Senzorii electrochimici, Separările analitice, Bazele membranologiei, Teoria 
și metodologia statistică a analizei urmelor, Optimizarea proceselor analitice. Și toate 
acestea au fost rezultatul unui volum de muncă imens, extrem de riguros și de minuțios, 
cu un efort intelectual și material pe măsură. 

Un capitol aparte din viața profesorului Liteanu și a colaboratorilor săi cei mai 
apropiați îl constituie elaborarea tratatelor de specialitate moderne. Realizate cu eforturi 
mari, într-o vreme fără tehnoredactare computerizată și internet, viața colaboratorilor a 
fost marcată cu momente frumoase și de neuitat. Munca se desfășura în echipă, 
asemenea unui mecanism de ceasornic, după planul întocmit de profesor, fiecare fiind 
conștient de importanța și de răspunderea actului de creație. Cărțile erau rezultatul 
experienței îndelungate în domeniu, bine reflectată în cuprinsul acestora și argumentată 
prin referințe bibliografice. Pentru profesor, datoria de onoare a omului de ştiinţă român 
era scrierea de manuale și de lucrări științifice, în limba română, pentru promovarea în 
primul rând a științei și a culturii naționale.  

Tratatele de specialitate elaborate sunt numeroase și consistente, deosebit de 
valoroase și viabile, constituind și astăzi biblia în Chimia Analitică Modernă. Analiza 
acestora probează vasta experiență în domeniul Chimiei Analitice, precum și multiplele 
priorități ale cercetărilor teoretice și aplicative dezvoltate cu succes de profesor pe 
parcursul vieții alături de colectivele atent îndrumate de domnia sa. Îmbunătățirea 
radicală de către profesorul Liteanu a lucrării litografiate Chimie analitică calitativă. 
Semimicroanaliza, autori Raluca Ripan, Ervin Popper și Candin Liteanu (ediția I, 
Editura Tehnică, București, 1954, 427 pagini, format mare) a permis transformarea 
acesteia într-un manual modern apărut în patru ediții (ediția a IV-a, Editura Didactică și 
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Pedagogică, București, 1963, 427 pagini, format mare). Primul tratat scris de profesor 
Chimie analitică cantitativă. Volumetria, apărut în 1956, în Editura Tehnică, a fost 
realizat în doar 6 luni. Lucrarea s-a bucurat de un succes extraordinar în şcolile de 
chimie, în cercetare şi producţie, fiind de un mare folos în ţară și străinătate (a fost 
tradus în limba rusă), ceea ce explică publicarea acesteia în 6 ediții completate și 
revizuite: ediția I, 1956, 500 pagini, format mic; ediția a II-a, 1959, 606 pagini, format 
mic; ediția a III-a, 1962, 550 pagini, format mare; ediția a IV-a, 1964, 687 pagini, 
format mare; ediția a V-a, 1969, 695 pagini, format mare; ediția a VI-a (autori Candin 
Liteanu și Elena Hopîrtean), 1972, Editura Didactică și Pedagogică, 686 pagini, format 
mare. Au urmat alte tratate deosebit de valoroase, publicate în țară și în străinătate: 
Gradient Liquid Chromatography, autori Candin Liteanu și Simion Gocan, 1974, 
Editura Ellis Horwood Ltd., Chichester, 338 pagini, format mediu; Cromatografia de 
lichide, autori Candin Liteanu, Simion Gocan, Teodor Hodișan și Horia Nașcu, 1974, 
Editura Științifică, București, 600 pagini, format mare; Cromatografia de lichide cu 
gradienți, autori Candin Liteanu și Simion Gocan, 1976, Editura Tehnică, București, 
333 pagini, format mediu; Teoria și metodologia statistică a analizei urmelor, autori 
Candin Liteanu și Ion Rîcă, 1979, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 422 pagini, 
format mare; Statistical Theory and Methodology of Trace Analysis, autori Candin 
Liteanu și Ion Rîcă, 1980, Editura Ellis Horwood Ltd., Chichester, 446 pagini, format 
mediu; Separatologie analitică, autori Candin Liteanu, Simion Gocan și Anișoara Bold, 
1981, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 444 pagini, format mare; Bazele membranologiei, 
autori Candin Liteanu și Gheorghe Rădulescu, 1984, Editura Științifică și 
Enciclopedică, București, 510 pagini, format mic; Optimizarea proceselor analitice, 
autori Candin Liteanu și Ion Rîcă, 1985, Editura Academiei RSR, București, 360 pagini, 
format mare. 

Profesorul Liteanu a depus un efort deosebit pentru ridicarea nivelului Chimiei 
Analitice în activitățile productive din economia națională, prin suita de conferințe 
organizate pe principalele platforme chimice industriale și prin numeroasele deplasări 
personale la întreprinderile cu care avea contracte sau convenții unde muncea 
nemijlocit. În perioada 1948-1951 a fost consilier la Fabrica de medicamente ”Terapia” 
din Cluj. Considera o datorie de onoare colaborarea cu industria chimică națională, la a 
cărei dezvoltare a participat cu metode de analiză (în special cu cele rapide), aparatură 
fizico-chimică și procese tehnologice elaborate sub conducerea sa directă, precum și 
prin aplicarea celor mai noi concepte ale chimiei analitice în domeniu. Colaborarea cu 
industria i-a permis rafinarea conceptelor şi a obiectivelor cercetărilor dezvoltate. Era 
adeptul cercetării fundamentale care promitea aplicaţii practice, ştiinţifice şi 
tehnologice. Nu a uitat că este și inginer agronom, acordând importanță în anii de mijloc 
chimiei și tehnologiei substanțelor și îngrășămintelor neaglomerabile, iar în ultimii ani 
de activitate, chimiei și tehnologiei îngrășămintelor cu solubilizare lentă. 

Este cunoscută conduita profesorului la solicitarea unei expertize foarte urgente 
la Combinatul chimic de la Ișalnița (Craiova) care pierdea inexplicabil mercur, importat 
din Coreea de Nord, în valoare de 1 milion de lei-valută pe zi. Deplasându-se urgent la 
fața locului, a rezolvat imediat problema (în mercur scăpau, necontrolat, mercaptani). A 
refuzat un premiu reprezentând valoarea unui apartament și mijlocul de transport dus-
întors pus la dispoziție de combinat, deplasându-se doar cu trenul, într-o obositoare 
călătorie de vară.  
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Tratate de specialitate elaborate de Prof. Dr. Doc. Candin Liteanu și colaboratorii 
 

   
 

  
 

  
 
Analiza atentă a operei științifice, tehnice și tehnologice a profesorului Liteanu 

arată că aceasta a fost supusă probei adevărului, prin transpunerea în practică în diferite 
sectoare de activitate ale economiei naționale, fapt ce demonstrează profesionalismul 
omului de știință.  

În străinătate a fost apreciat în mod deosebit, cu sentimente reciproce, de către 
oamenii de știință francezi, englezi, ruși și germani. Cu profesorii Pannetier, Rosset, 
Perrot, Charlot, 

 Doerffel, Alimarin, Busev, Belcher și Chalmers a fost în relații apropiate şi de 
competiţie cordială. Datorită profesorului Liteanu, Chimia Analitică devenită o 
adevărată forță între ramurile chimiei românești a dobândit un plus semnificativ în 
consacrarea internațională. 
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În țară, i-a apreciat în mod deosebit pe academicienii Ilie G. Murgulescu, Costin 
D. Nenițescu, Raluca Ripan, Ștefan Pascu și Octavian Fodor, cu ultimii doi fiind în 
relații strânse de prietenie încă de pe vremea refugiului învățământului universitar 
clujean. A fost în relații apropiate cu profesorii George-Emil Baiulescu (București), 
Constantin Luca (București), Simon Fișel (Iași), Gheorghe Facsko (Timișoara), Ioan 
Simiti (Cluj) și Ioan Grecu (Cluj).  

Rezultatele muncii și ținuta morală a profesorului Liteanu au fost apreciate de 
către academicianul Mihail Florescu, ministru al Industriei Chimice în acea perioadă, 
care l-a sprijinit în măsura posibilului, punându-i la dispoziție mijloacele financiare 
necesare pentru realizarea unei clădiri în care să-și desfășoare activitatea de cercetare și 
microproducție, fapt care s-a realizat în final la Institutul de Chimie după mutarea 
Centrului CCCA.  

Discipolii și colaboratorii din țară (București, Craiova, Oradea, Ploiești, Iași, 
Timișoara) l-au prețuit și l-au respectat. Profesorului îi făcea mare plăcere să îi 
întâlnească, să îi consulte și să i se ceară sfatul, ceea ce i-a fost de mare ajutor, în plan 
moral. A încercat să stabilească o colaborare mai strânsă cu centrele de chimie 
dezvoltate din țară. A avut un prestigiu imens în lumea specialiștilor din domeniu care 
i-au cunoscut și recunoscut realizările, competența, personalitatea și extraordinarul fair-
play, dar mai ales, libertatea gândirii, demnitatea și speranța. 

În anii de început și de mijloc a fost un om deschis și neprotocolar, de o bunătate 
rară și un optimism robust. În ciuda greutăților din acei ani, și-a susținut și promovat 
colaboratorii în mod exemplar și cu convingere, căutând să le asigure un viitor sigur și 
valabil. Era foarte sensibil la greutățile oamenilor simpli, pe care i-a ajutat de câte ori a 
putut. Avea o vorbă: „Cu oamenii să nu te joci, oricine ar fi, chiar și dacă e un cerșetor” . 

De un altruism și de o puritate morală exemplare, de o autoritate fără egal, în 
plină creativitate științifică, profesorul devenise în acei ani, pentru mulți, foarte incomod 
și a trebuit să plătească prețul pe care ştim că şi l-a asumat în cunoştinţă de cauză. 
Hărțuielile, persecuțiile şi ilegalităţile la care a fost supus în avalanșă în perioada 
comunistă, au fost de neînțeles, ajungând să fie cunoscute și în străinătate. La începutul 
lui iulie 1978, cu mare greutate, pe cont propriu, reușește să onoreze invitația de a ține o 
conferință cu ocazia Jubileului de 150 de ani de la înființarea Societății de Chimie 
Germană în RDG. Pe tot parcursul festivităților a fost pus de către gazde pe locul de 
onoare, iar când intra în sala de conferințe, toți invitații germani și străini se ridicau 
în picioare. Oamenii de știință est-germani aflaseră că în țară era persecutat, iar ziua 
de 6 iulie îi era ziua de naștere. Ca urmare, s-a bucurat de o sărbătorire onorantă, cu 
fast și considerație. Anul 1979 a adus multă durere în sufletul profesorului: în vară, 
obstrucționarea acordării titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității din 
Besançon, Franța, ca recunoaștere internațională a activității sale științifice, iar în 
toamnă, pensionarea forțată și obstrucționarea în catedră a cercetărilor proprii chimico-
analitice în domeniul combustibilului nuclear și interzicerea transferului la Institutul de 
Reactori Nucleari Energetici, Pitești-Colibași, ceea ce a cauzat o întârziere de 15 ani în 
asimilarea standardelor. În anii care au urmat nu au putut fi finalizate colaborările de 
perspectivă cu Școala de Chimie Analitică din țară și nici cele cu oamenii de știință 
francezi, spanioli, germani și polonezi. 
 Următoarele copii atestă istoria refuzului oficialităților române la propunerea 
Universității din Besançon, Franța, pentru conferirea titlului „Doctor Honoris Causa”  
Profesorului Dr. Doc. Candin Liteanu. 
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Izolat şi decepţionat, profesorul Liteanu a reușit cu greu să ducă la capăt 
elaborarea și publicarea lucrărilor de referință Bazele membranologiei și Optimizarea 
proceselor analitice, scrise în colaborare. Au rămas neterminate două noi monografii 
care cuprindeau rezultatele cercetărilor românești privind analiza titrimetrică și respectiv 
senzorii ion-selectivi, lucrări pentru care primise acceptul de publicare în străinătate. 

Profesorul s-a îmbolnăvit grav, iar în final, boala a fost devastatoare. Acest Om, 
Erou de război, Dascăl și Om de știință s-a stins din viață în liniște și anonimat, 
înconjurat de dragostea şi atenţia celor apropiaţi, în ultima zi de mai a anului 1990. 

Maxima preferată a Magistrului a fost „Aurum igne probatur” , cu referință la 
modul tranșant de manifestare a demnității umane în situații-limit ă.  

Mulțumim colegului Lector Dr. Victor Liteanu pentru materialele puse la 
dispoziție în vederea realizării acestei lucrări. 

 

C.S. gradul I Dr. Virginia COMAN  
Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca  
coman_virginia@yahoo.com 

Prof. univ. Dr. Constantin MĂRUȚOIU  
Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca  
cmarutoiu@yahoo.com  
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SENZORI VOLTAMETRICI PE BAZ Ă DE 

POLIMERI ORGANICI ELECTROCONDUCTORI 
 

Constantin Apetrei 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe și Mediu, 

Departamentul de Chimie, Fizică și Mediu, Str. Domnească 111, Galați 
apetreic@ugal.ro 

 
Primele descoperiri în domeniul polimerilor organici electroconductori s-au 

realizat în anul 1977, prin cercetările lui A. J. Heeger, A. G. MacDiarmid şi H. 
Shirakawa, care au reuşit să crească conductivitatea poliacetilenei ([CH]n) de 109 ori, 
prin doparea cu iod, brom sau clor. Acest succes şi cercetările care au fost iniţiate în 
acest domeniu de cercetare au motivat acordarea în anul 2000 a Premiului Nobel 
pentru Chimie acestor trei cercetători [1]. 

  
 Tipuri de polimeri organici electroconductori 

Aşa cum este binecunoscut polimerii sunt formaţi prin unirea succesivă a 
unităţilor monomere formând catene foarte lungi. Condiţia necesară pentru ca un 
polimer să poată conduce curentul electric este prezenţa legăturilor simple şi a 
legăturilor duble alternante (legături duble conjugate). Pe lângă această condiție, 
trebuie să exite și discontinuități în conjugarea catenei polimerice. Acest lucru se 
poate realiza prin cedarea (oxidarea) sau acceptarea (reducerea) unui electron în 
materialul polimeric, cu ajutorul unui proces denumit dopare.  

În general, se poate considera că există două clase de materiale polimerice cu 
capacitatea de a conduce electricitate: 

• Polimeri conductori extrinseci; 
• Polimeri conductori intrinseci. 

Polimerii conductori extrinseci sunt materiale polimerice convenţionale, 
izolatoare, a căror conductivitate electrică creşte cu mai multe ordine de mărime prin 
încorporarea în masa lor a unor particule conductoare (pulberi metalice sau fibre 
conductoare, grafit, nanotuburi de carbon, grafen etc.).  

Pe de altă parte, polimerii conductori intrinseci prezintă capacitatea de a 
conduce electricitate ca urmare a structurii chimice a materialului. În această clasă de 
polimeri sunt incluși: 

• Polimeri cu centre redox; 
• Polimeri schimbători de ioni cu contraioni electroactivi; 
• Polimeri cu centre de coordinare pentru metale; 
• Polimeri cu catene cu duble legături conjugate [2]. 
 

Tehnici electrochimice utilizate pentru obţinerea polimerilor conductori 
Pentru depunerea electrochimică de filme polimerice este necesar să se dispună 

de un echipament de înaltă precizie, care să furnizeze un semnal de ieşire exact 
(potenţial sau curent), care va produce electropolimerizarea monomerului din soluţie. 
În acelaşi timp, trebuie să se înregistreze cu înaltă precizie variaţiile de potenţial sau 
de curent care au loc pe parcursul electrodepunerii și să se traseze o curbă care va 
prezenta grafic procesul de polimerizare. Deşi este posibil să se genereze pelicule 
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electropolimerizate fără a fi necesar să se înregistreze aceste curbe, este convenabil să 
se poată vizualiza întregul proces în timp real. În timpul polimerizării, forma curbei 
oferă informaţii foarte importante despre proces şi implicit despre calitatea 
polimerului generat. 

Echipamentul care permite generarea unui potenţial de ieşire şi să se 
înregistreze curentul care rezultă este cunoscut sub numele de potenţiostat. Însă, dacă 
se doreşte generarea polimerului impunând un curent de ieşire şi simultan să se 
înregistreze potenţialul care rezultă în timpul polimerizării trebuie să se folosească un 
potenţiostat/galvanostat. 

Funcţionarea acestor echipamente se bazează pe un sistem cu trei electrozi 
(Figura 1), un electrod de referinţă (RE), un contraelectrod (sau electrod auxiliar) 
(CE) şi un electrod de lucru (WE). Electrodul de referinţă trebuie să fie un electrod 
care are un potenţial constant, independent de compoziţia soluţiei în care este imersat. 
Astfel de electrozi sunt electrodul de calomel, Ag/AgCl sau Ag/AgNO3 în acetonitril. 
La nivelul electrodului de lucru au loc reacţiile electrochimice, în acest caz 
electropolimerizarea şi depunerea filmului polimeric. Contraelectrodul trebuie să fie 
dintr-un material conductor cât mai inert posibil (de obicei Pt) şi trebuie să aibă o 
geometrie similară cu a electrodului de lucru. 

Când se lucrează în modul potenţiostat, se impune o diferenţă de potenţial 
(constantă sau variabilă) între electrodul de lucru şi electrodul de referinţă şi în 
acelaşi timp se măsoară curentul care există între electrodul de lucru şi contraelectrod. 
Pe de altă parte, în modul galvanostat, se realizează o densitate de curent între 
electrodul de lucru şi contraelectrod, şi se înregistrează diferenţa de potenţial între 
electrodul de lucru şi cel de referinţă. 

 
 

Figura 1. Sistemul de trei electrozi: CE (contraelectrodul); RE (electrodul de referinţă); 
WE (electrodul de lucru) 

 
Cronoamperometria 

 În cronoamperometrie timpul este una dintre variabilele principale. Să 
presupunem că se impune, într-un anumit moment, un potenţial electrodului de lucru; 
dacă la potenţialul respectiv se produce o reacţie electrochimică se observă o variaţie 
a curentului (i) în raport cu timpul (t) care trece prin circuit [3]. Este necesar să se 
sublinieze că prin intermediul acestei tehnici transformarea substanţei electroactive 
din soluţie este minimă, spre deosebire de tehnicile coulometrice, unde transformarea 
este totală.  

Integrarea curbelor i în funcţie de t ne furnizează valoarea sarcinii electrice 
consumate în proces (sarcina electrică de polimerizare). Dacă se aplică un potenţial 
constant la o soluţie care conţine doar o sare dizolvată, curentul creşte brusc până la 
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atingerea unui maxim de curent şi ulterior curentul scade exponenţial până se 
stabilizează. Însă, dacă se aplică un potenţial la o soluţie ce contine un electrolit şi un 
monomer, curentul are o creştere bruscă şi apoi creşte lent, fapt ce indică depunerea 
polimerului conductor (Figura 2). 

 
a)        b) 

  
Figura 2. Depunerea polimerilor conductori prin cronoamperometrie  

a) se impune un potenţial constant între electrodul de lucru şi cel de referinţă;  
b) curba i-t (cronoamperograma) înregistrată în acelaşi timp 

 
 Creşterea potenţiostatică are avantajul că necesită numai o sursă de tensiune 

pentru generarea polimerului. În mod normal, se utilizează un sistem de trei electrozi 
pentru a controla potenţialul, şi cel mai mare inconvenient este posibilitatea pierderii 
controlului asupra vitezei de polimerizare şi, în consecinţă, a reproductibilității 
depunerii. Diferenţa fundamentală între creşterea galvanostatică şi cea potenţiostatică 
este că, în primul caz viteza de polimerizare este întotdeauna constantă; în al doilea 
caz viteza de polimerizare este constantă numai dacă toţi parametrii soluţiei şi 
electrodului sunt riguros controlaţi. 

 
Voltametria ciclică 
Voltametria ciclică se poate considera un caz special al cronoamperometriei în 

sensul în care timpul este una din variabile [4]. Însă potenţialul care se aplică 
electrodului nu este constant ci variază liniar în funcţie de timp, conform ecuaţiei: 

 
                       E = Ei ± ν·t                                         
unde: 
E - potenţial, V 
Ei - potenţialul iniţial, V 
ν - viteza de scanare, V×s-1 

t - timp, s. 
Deci, în voltametria ciclică, potenţialul variază liniar cu timpul, de la un 

potenţial iniţial, Ei , până la potenţiale la care se produce oxidarea monomerului. Apoi 
se schimbă sensul scanării, realizându-se o scanare inversă. În anumite cazuri, se 
observă un pic corespunzător reducerii polimerului care se formează la suprafaţa 
electrodului. În scanări succesive se poate vizualiza oxidarea polimerului și o nouă 
oxidare a monomerului, proces care determină creşterea grosimii filmului polimeric 
(Figura 3). 
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a)        b) 

 
Figura 3. Depunerea polimerilor conductori prin voltametrie ciclică 

a) se impune un potenţial ciclic; b) în acelaşi timp se înregistrează o curbă i-E 
(voltamperogramă) 

 
Creşterea potenţiodinamică s-a utilizat mai puţin la depunerea filmelor 

polimerice. Însă, este utilă pentru polimerii care se formează la potenţiale destul de 
pozitive, unde efectele cinetice pot fi utilizate pentru a induce polimerizarea, deoarece 
se minimizează oxidarea solventului. 

 
Cronopotenţiometria 
Pentru generarea filmelor polimerice cu ajutorul cronopotenţiometriei trebuie să 

treacă un curent constant între electrodul de lucru şi contraelectrod. În acelaşi timp se 
înregistrează diferenţa de potenţial între electrodul de lucru şi electrodul de referinţă 
[5]. 

Creşterea galvanostatică (la curent constant) este tehnica cea mai utilizată, 
deoarece permite un control mai mare asupra grosimii filmului polimeric şi este mai 
reproductibilă. De exemplu, o peliculă de 0,1 µm grosime se produce prin trecerea a 
aproximativ 24 mC/cm2 sarcină electrică. Densitatea curentului folosit afectează 
morfologia şi conductivitatea polimerului rezultat, precum şi potenţialul electrodului 
în timpul „creşterii” polimerului (Figura 4).  

a)        b) 

 
 

Figura 4. Depunerea polimerilor conductori prin cronopotenţiometrie 
a) se trece un curent constant între electrodul de lucru şi contraelectrod;  

b) în acelaşi timp se înregistrează curba E-t (cronopotenţiograma) 
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Pe de altă parte, când se utilizează un sistem de trei electrozi, creşterea 
galvanostatică este o metodă utilă pentru caracterizarea polimerului rezultat măsurând 
potenţialul electrodului de lucru în funcţie de timp. Valoarea obţinută iniţial indică 
potenţialul necesar pentru a iniţia procesul de nucleere, după care potenţialul atinge 
un platou cu potențial constant pentru un polimer conductor. Potenţialul de 
polimerizare constant indică că există o cădere iR nesemnificativă de-a lungul 
peliculei polimerice ceea ce semnifică că stratul depus este conductor. Dacă se 
depune un strat puţin conductor, potenţialul de polimerizare crește neregulat. 

 
Generalităţi despre fabricarea senzorilor 
Polimerii conductori prezintă o catenă principală conjugată care au abilitatea de 

a conduce curentul electric și schimbările de conductivitate de la un regim 
semiconductor la unul semimetalic poate fi indus electrochimic. Din acest motiv, 
polimerii conductori prezintă un comportament electrochimic complex şi proprietăţile 
lor electrochimice depind de structura și compoziția chimică. 

De altfel, este bine cunoscut că proprietăţile electrochimice ale filmelor 
polimerice depind foarte mult de condiţiile de sinteză (tehnica de electrodepunere, 
domeniul de potenţial, concentraţia agentului dopant şi timpul de depunere) precum şi 
de natura agentului dopant prezent în soluţia de sinteză. Deci, există un număr foarte 
mare de opţiuni practice care pot conduce la modificări simple şi rapide ale 
proprietăţilor electrochimice ale filmelor polimerice. 

În aceste studii s-au utilizat ca materiale sensibile pentru construirea senzorilor 
electrochimici o serie de polimeri conductori cum sunt polipirolul, poli-3-
metiltiofenul şi polianilina. Trebuie subliniat că prin variaţiile şi combinaţiile posibile 
ale parametrilor menţionaţi anterior s-au preparat un număr ridicat de senzori diferiţi 
(mai mult de 100 tipuri). Apoi, senzorii cu cele mai bune performanţe şi optimi pentru 
o anumită aplicaţie s-au utilizat pentru construirea de reţele de senzori pentru limbi 
electronice voltametrice cu aplicații în domeniul alimentelor [6-10]. 

În Tabelul 1 se prezintă lista monomerilor şi agenților dopanți folosiţi pentru 
obţinerea senzorilor voltametrici pe bază de polimeri conductori. 
Electropolimerizarea s-a realizat utilizând ca substrat Pt (sub formă de disc sau sub 
formă de fir). Electrozii de Pt s-au curăţat în trei etape: în soluţie de acid azotic (0,1 
mol×L-1), apoi cu acetonă şi în final cu apă ultrapură, utilizând o baie cu ultrasunete 
(30 minute pentru fiecare agent de curăţare).  

Având ca obiectiv obţinerea de filme polimerice omogene şi stabile din punct 
de vedere mecanic, care să asigure o acoperire totală a suprafeţei de Pt, s-au utilizat 
trei tehnici de electropolimerizare: cronoamperometria (CA), cronopotenţiometria 
(CP) şi voltametria ciclică (CV). Cele trei tehnici diferă prin parametrii aplicaţi şi de 
asemenea prin parametrii care sunt direct controlaţi. Procedura de electropolimerizare 
decurge pe aceeaşi cale standard, conform protocolului descris mai jos. Monomerul 
de dizolvă în apă ultrapură sau acetonitril (în cazul 3-metiltiofenului) împreună cu 
agentul dopant. Soluţia se omogenizează într-o baie de ultrasunete timp de 10 minute, 
şi apoi se introduce într-o celulă electrochimică convenţională. Apoi se barbotează N2 
timp de 15 minute pentru eliminarea O2 dizolvat care poate interveni în procesul de 
electropolimerizare. Toate filmele polimerice s-au obţinut la temperatură constantă 
(25°C). După preparare, senzorii polimerici sunt scoşi din soluţie şi spălaţi cu apă 
ultrapură. Senzorii voltametrici pe bază de polimeri conductori s-au utilizat ca 
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electrozi de lucru în experimentele de voltametrie ciclică sau voltametrie de undă 
pătrată. 

 
Tabelul 1. Lista monomerilor şi agenţii dopanți 

Monomer Agent dopant 

3-Metiltiofen 

Perclorat de litiu anhidru (LiClO4) 

Trifluorometan sulfonat de litiu (LiCF3SO3) 

Perclorat de tetrabutilamoniu (TBAP) 

Tetrafluoroborat de tetrabutilamoniu (TBABF4) 

Anilin ă 

Acid clorhidric (HCl) 

Acid sulfuric (H2SO4) 

Acid p-toluensulfonic (TSA) 

Acid azotic (HNO3) 

Acid percloric (HClO4) 

Pirol 

Clorură de potasiu (KCl) 

Hexafluorofosfat de potasiu (KPF6) 

Trifluorometansulfonat de litiu (LiCF3SO3), 

Perclorat de tetrabutilamoniu (TBAP) 

Tetrafluoroborat de tetrabutilamoniu (TBABF4) 

Perclorat de litiu (LiClO4) 

Dicromat de potasiu (K2Cr2O7) 

Molibdat de sodiu (NaMoO6) 

Acid sulfuric (H2SO4) 

1-Decansulfonat de sodiu (DSA) 

Acid p-toluensulfonic (TSA) 

Nitroprusiat de sodiu (NP) 

Ferocianură de potasiu (FCN) 

Acid antrachinon-2,6-disulfonic (AQS) 

Acid fosfotungstic (PWA) 

 
Calitatea acoperirii de către polimer a suprafeţei de Pt s-a analizat utilizând un 

microscop optic. Pentru a se putea studia morfologia suprafeţei s-a utilizat un 
microscop electronic. Electrozii s-au păstrat în aer, în absenţa luminii. Pentru 
recuperarea electrozilor de Pt după perioada de utilizare, suprafaţa se şlefuieşte cu 
alumină (0,5 şi 0,03 µm), şi apoi, se spală cu apă bidistilată într-o baie de ultrasunete 
timp de 30 minute. Eficienţa acestei metode de curăţire s-a demonstrat prin testarea 
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electrochimică a substratului de Pt în soluţie de H2SO4 0,1 mol×L-1, când se obţine 
curba caracteristică pentru Pt. 

 
Design-ul senzorilor 
Datorită proprietăţilor speciale ale polimerilor conductori, caracteristicile lor nu 

depind doar de natura chimică a materialelor sensibile şi de parametrii utilizaţi în 
electropolimerizare ci şi de design-ul substratului, în alte cuvinte, de forma şi 
dimensiunea electrozilor. În această lucrare, s-au utilizat două tipuri de electrozi: 

- Electrozi sub formă de fir. Aceşti electrozi s-au fabricat prin introducerea unui 
fir de platină (1 mm în diametru şi lungime de 1 cm) în interiorul unui vârf de 
micropipetă, menţinând 3mm de fir în afara vârfului micropipetei. Apoi vârful 
micropipetei este închis prin încălzirea plasticului. Contactul electric se realizează cu 
un fir de cupru. După preparare electrodul se spală cu acetonă şi cu apă bidistilată. 

-  Electrozi sub formă de disc. Un fir de platină se introduce într-un tub de sticlă 
şi apoi tubul este închis cu răşină epoxi pentru a se asigura izolarea firului metalic. La 
final electrodul este şlefuit cu alumină (0,5 µm şi 0,03 µm) şi spălat cu apă bidistilată.  

Pentru a se evalua care formă este mai potrivită pentru design-ul electrozilor 
(care le conferă o stabilitate mecanică mai mare, un control mai bun al suprafeţei 
active, o acoperire mai bună a Pt şi versatilitate mai mare), s-au efectuat mai multe 
experimente de electrodepunere. În final s-a concluzionat:  

- Electrozii de disc sunt stabili din punct de vedere fizic şi filmele au o aderenţă 
bună; în cazul electrozilor cilindrici filmele polimerice au o aderenţă bună în 
momentul iniţial al fabricării electrodului însă după câteva ore încep să se desprindă. 

- Manipularea electrozilor în formă de disc se poate realiza cu mai mare 
uşurinţă. 

- Suprafaţa activă a electrozilor se controlează mai uşor în cazul electrozilor sub 
formă de disc.  

- În cazul utilizării unui timp de polimerizare scurt nu se poate asigura o 
acoperire completă şi uniformă a electrozilor sub formă de fir, în timp ce pentru 
electrozii sub formă de disc acoperirea suprafeţei se realizează cu uşurinţă.  

- Luându-se ca parametru de referinţă densitatea de sarcină de polimerizare s-au 
calculat coeficienţii de variaţie pentru acoperirea cu polimer a câte 7 electrozi de 
fiecare tip. Coeficientul de variaţie calculat pentru electrozii de disc este de 0,5%, în 
timp ce pentru electrozii cilindrici este de 5,3%. Deci, se poate concluziona că 
electrozii de disc conferă o mai bună reproductibilitate.  

Luându-se în considerare rezultatele menţionate anterior design-ul optim al 
electrozilor este cel care se va utiliza pentru realizarea de senzori voltametrici.  

 
Explorarea preliminar ă a viabilităţii senzorilor 
Deoarece scopul final îl reprezintă construirea unei reţele de senzori 

voltametrici pentru o limbă electronică, electrozii polimerici trebuie să fie capabili să 
producă semnale stabile şi distincte când sunt expuşi la soluţii ionice simple. 
Experimentele iniţiale s-au centrat în evaluarea răspunsului şi stabilităţii acestor 
senzori când sunt imersaţi în soluţii ionice simple. Astfel, în prima etapă s-au 
înregistrat răspunsurile senzorilor voltametrici în soluţie apoasă de KCl.  

În cazul senzorilor pe bază de polianilină (PANI), prin electropolimerizare se 
obţine un polimer stabil din punct de vedere fizic dintr-o soluţie 0,1 mol×L-1 de 
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anilină şi 0,1 mol×L-1 de agent dopant. Senzorii de polianilină au fost expuşi la o 
soluţie de KCl 0,1 mol×L-1.  

Experimentele iniţiale s-au desfăşurat într-un domeniu de potenţial de la – 1,0 V 
la + 1,3 V cu o viteză de scanare de 0,05 V×s-1. Răspunsul electrochimic al senzorilor 
pe bază de polianilină constă într-un pic anodic şi două picuri catodice (Figura 5). 
Prin ciclare succesivă, intensitatea picurilor scade progresiv şi cele două picuri 
catodice se suprapun rezultând un cuplu redox la E1/2= 0,20 V); electrozii îşi pierd 
electroactivitatea după aproximativ 10 cicluri. Stabilitatea electrozilor poate fi 
îmbunătăţită prin reducerea limitei pozitive de potenţial la +0,5 V (Figura 5b). 

 

 
Figura 5. Voltamogramele ciclice ale PANI/TSA înregistrate în  

KCl 0,1 mol×L-1 în două domenii de potenţial:  
a) de la – 1,0 V la + 1,3 V; b) de la – 1,0 V la + 0,5V 

 
Voltamogramele înregistrate în acest domeniu de potenţial prezintă, în toate 

cazurile, un proces redox cvasi-reversibil la E1/2=0,2V care corespunde perechii redox 
leucoemeraldină/emeraldină. Intensitățile picurilor anodic şi catodic scad foarte 
repede odată cu creşterea numărului de scanări, pierzând electroactivitatea în 
aproximativ 30 de cicluri.  

Rezultatele sunt similare pentru toţi agenţii dopanţi utilizaţi: HCl, H2SO4, acid 
p-toluensulfonic, HNO3 și HClO4 putându-se observa doar o mică diferenţă în 
potențialele picurilor observate. 

Senzorii generaţi din soluţii de 3-metiltiofen 0,1 mol×L-1 şi agenţi dopanţi 0,1  
mol×L-1 prezintă o stabilitate redusă atunci când sunt expuşi la soluţie de KCl 0,1 
mol×L-1. Experimentele s-au efectuat între – 1,0 V şi +1,0 V cu o viteză de scanare de 
0,05 V×s-1. Voltamogramele acestor senzori prezintă diferite valori ale lui E1/2 în 
funcţie de natura agentului dopant (E1/2ClO4 = 0,65V; E1/2CF3SO3 = 0,6V; E1/2TBABF4 = 
0,7V şi E1/2TBAP = 0,68V), însă intensitatea picurilor scade, ca şi în cazul polianilinei, 
foarte rapid la ciclare succesivă pierzând electroactivitatea după aproximativ 15 
cicluri (Figura 6). În acest caz, reducerea domeniului de potenţial nu conduce la 
creşterea stabilităţii deoarece procesele redox au loc la potenţiale relativ ridicate şi 
reducerea limitei pozitive de potenţial conduce la imposibilitatea atingerii 
potențialelor redox.  

Când filmele de polipirol (Ppy) (obţinute din soluţie 0,1 mol×L-1 de monomer 
precursor) s-au dopat cu o serie de anioni cum sunt PF6

-, ClO4
- şi CF3SO3

- 
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(concentraţia agentului dopant 0,1 mol×L-1), voltamogramele ciclice înregistrate nu 
prezintă picuri reproductibile în domeniul studiat (de la –1,0 V la +1,3V cu o viteză de 
scanare de 0,05V×s-1). Trebuie subliniat că în cazul acestor senzori se obţine o 
varietate de răspunsuri în funcţie de anionul folosit pentru electropolimerizare.  

 
 

 
Figura 6. Voltamogramele ciclice ale P3MET/ClO4 înregistrată în KCl 0,1 mol×L-1 

(15 cicluri consecutive) 
 

Voltamograma ciclică a Ppy/ClO4 este dominată de un pic anodic la 0,05 V; 
răspunsul Ppy/CF3SO3 constă într-un cuplu redox format dintr-un pic anodic intens şi 
un pic catodic larg (E1/2=-0,35 V); semnalele furnizate de Ppy/PF6 prezintă o pereche 
redox la E1/2=-0,08 V şi un pic catodic la -0,65 V 

Instabilitatea observată atunci când se utilizează o limită a potenţialului ridicată 
se poate explica astfel. Este bine cunoscut că, după polimerizare, catenele polimerice 
care formează filmul sunt în forma oxidată, conductoare. Sarcina globală a 
polimerului este neutră datorită anionilor, (A-), care se încorporează în matricea 
polimerică în timpul procesului de electropolimerizare. Procesele succesive de 
reducere şi oxidare a polimerului care au loc în timpul voltametriei ciclice implică 
transportul ionilor în interiorul şi în afara filmului polimeric, ceea ce este necesar 
pentru conservarea electroneutralităţii macroscopice a electrodului [6-10]. Când se 
utilizează anioni dopanţi cu dimensiuni mici, această mişcare ionică include şi 
dedoparea stratului polimeric, ceea ce are drept consecință ireproductibilitatea 
picurilor observate. Dacă se reduce valoarea potenţialului maxim se observă o 
creştere a stabilităţii semnalului electrochimic.  

În acest caz, stabilitatea s-a îmbunătăţit în mod clar când domeniul de potenţial 
se reduce între –1,0 V şi +0,5 V. Senzorii pot fi ciclaţi mai mult de 50 de ori înainte 
de pierderea electroactivităţii (Figura 7). Intensitatea picurilor anodic şi catodic scade 
destul de rapid şi se observă o deplasare a potenţialelor picurilor (Figura 7). Această 
scădere a intensității picurilor este datorată schimbărilor morfologice care au loc în 
timpul ciclării precum şi mişcării ionice care determină eliminarea anionului dopant 
din filmul polimeric. Acest rezultat este în concordanţă cu rezultate publicate în 
literatura de specialitate. Aceste studii au demonstrat că filmul polimeric se comportă 
ca un schimbător de anioni [6]. Transportul anionic pentru electrozii modificaţi cu 
polipirol, dopaţi cu anioni mobili, poate fi descris prin ecuaţia următoare: 

 

[ ] [ ] −−+ +→←
−

sf
e

f APPyAPPy )(  
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unde Ppy simbolizează un segment al catenei de polipirol, subindicele [ ]s indică că 
speciile chimice sunt în faza lichidă şi subindicele [ ]f indică că speciile chimice sunt 
în matricea de Ppy. 

 

 
 

Figura 7. Voltamogramele ciclice ale a) Ppy/PF6 şi b) Ppy/CF3SO3 înregistrate în 
soluţie de KCl 0,1 mol×L-1 obținute prin ciclare succesivă (6 cicluri) 

 
Problema ireproducibilităţii Ppy poate fi rezolvată prin utilizarea de agenţi 

dopanţi anionici voluminoşi. Răspunsul electrochimic în prezenţa soluţiei de KCl este 
complex şi stabil în cazul senzorilor de Ppy dopaţi cu anioni redox, cum sunt, 
hexacianoferatul (FCN), sau anionul acidului fosfotungstic (PWA) şi cu anioni 
voluminoşi (de exemplu surfactanţi anionici) care sunt sechestraţi în stratul polimeric 
în timpul electropolimerizării obţinându-se astfel o creştere a stabilităţii senzorilor. 
Anionii care s-au studiat sunt p-toluensulfonat (TSA), 1-decansulfonat (DSA), 
antrachinon-2,6-disulfonat (AQS) şi sulfat (SO4

2-), care se comportă ca un anion 
dopant voluminos datorită faptului că este dublu încărcat. În Figura 8 se prezintă 
comportamentul unui senzor de Ppy/DSA imersat în soluţie de KCl 0,1 mol×L-1. 
Primele cinci cicluri sunt uşor diferite de celelalte, însă, apoi ciclurile succesive sunt 
foarte reproductibile şi se observă doar o uşoară scădere a intensităţii picurilor. 
Experimentele s-au desfăşurat de la – 1,0 V la + 0,5 V cu o viteză de scanare de 0,05 
V×s-1. 

 

 
Figura 8. Voltamogramele ciclice ale Ppy/DSA în KCl 0,1 mol×L-1  

(50 de cicluri) 
 

Filmele dopate cu anioni voluminoşi prezintă numeroase avantaje, în particular, 
o creştere considerabilă a stabilităţii la ciclare succesivă. Abilitatea de a incorpora şi 
expulza speciile ionice în timpul ciclării, deci a trecerii polipirolului de la forma 



26 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXII, 3/2015 

oxidată la cea redusă poate fi utilizată pentru a obţine semnale foarte utile din punct 
de vedere analitic. În concluzie, filmele de polipirol dopate cu anioni voluminoşi 
prezintă proprietăţi electrochimice bune și sunt utile pentru construirea de senzori.  

Alte experimente cu filme de polipirol dopate cu anioni redox, au arătat că 
aceste filme prezintă un comportament redox foarte bun. În voltamogramele ciclice se 
observă şi electroactivitatea anionului dopant din matricea polimerică. Senzorii 
prezintă sensibilitate foarte bună și selectivitate pentru speciile ionice prezente în 
soluţie. În plus, răspunsul acestor senzori este foarte reproductibil.  

Din aceste experimente preliminare se poate concluziona că în aceste condiţii 
experimentale şi cu agenţii dopanţi testaţi, senzorii de polianilină şi poli-3-metiltiofen 
nu prezintă un comportament electrochimic stabil, stabilitatea fiind o condiţie 
importantă pentru construirea de senzori. Pe de altă parte, senzorii de polipirol dopaţi 
cu anioni de mică dimensiune prezintă un comportament redox interesant însă 
prezintă o stabilitate redusă. În schimb, senzorii de polipirol dopaţi cu anioni 
voluminoşi sau anioni redox prezintă un răspuns electrochimic stabil de foarte bună 
calitate. Având în vedere experimentele preliminare, senzorii cu cele mai bune 
caracteristici au fost selectaţi pentru construirea unor reţele de senzori în funcţie de 
specificul mostrelor de analizat (Tabelul 2).  

 
Tabelul 2. Polimerii utilizaţi pentru construirea reţelelor de senzori 

Polimer Agent dopant 

PPy/SO4 Acid sulfuric 

PPy/DSA 1-Decansulfonat de sodiu 

PPy/FCN Ferocianură de potasiu 

PPy/AQS Acid antrachinon-2,6-disulfonic 

PPy/PWA Acid fosfotungstic 

Ppy/TSA Acid p-toluensulfonic 

Ppy/NiPcTs Ftalocianina tetrasulfonată de nichel (II) 

Ppy/NP Nitroprusiat de sodiu 

Ppy/Mo Molibdat de sodiu 

 
Optimizarea condiţiilor electrochimice pentru electrosinteză  
În această secțiune se va prezenta optimizarea parametrilor care influențează 

electropolimerizarea: tehnica de electrodepunere, limita de potenţial, concentraţia 
agentului dopant şi timpul de depunere. 

 
Alegerea tehnicii de electrodepunere 
Senzorii de polipirol pot fi preparaţi utilizând voltametria ciclică (CV), 

cronoamperometria (CA) şi cronopotenţiometria (CP). S-au efectuat o serie de 
experimente preliminare pentru a evalua care metodă este optimă. S-a evaluat dacă 
există un control al grosimii şi structurii filmului polimeric precum şi cât de lung este 
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timpul de preparare al senzorilor. În acelaşi timp s-a studiat care tehnică prezintă cea 
mai mare reproductibilitate de preparare a senzorilor. 

În Figura 9, sunt prezentate exemple ale curbelor electrochimice care corespund 
preparării senzorilor de polipirol prin diferite tehnici electrochimice. 

 
Figura 9. Curbele tipice de polimerizare ale Ppy/FCN prin:  

(a) cronoamperometrie; (b) cronopotenţiometrie şi (c) voltametrie ciclică 
 

În cazul CV s-au obţinut filme polimerice de diferite calităţi prin schimbarea 
numărului de cicluri (în domeniul 1-25 cicluri), limita pozitivă de potenţial (de la 0,7 
V la 1,0 V) şi viteza de scanare (în domeniul 0,050-0,250 V×s-1).  

Independent de numărul de cicluri şi viteza de scanare, când limita pozitivă de 
potenţial a fost 0,7 V polimerizarea are loc cu o viteză foarte mică. O grosime 
corespunzătoare de polimer depus poate fi obţinută atunci când se utilizează limite de 
potenţial de 0,9 V sau 1,0 V. Totuşi, la aceste limite de potenţial filmele rezultate pot 
fi parţial supraoxidate. Deci, valoarea potenţialului limită care garantează o viteză de 
polimerizare bună şi la care procesul de supraoxidare este redus este de 0,8V.  

Fixând limita de potenţial la 0,8 V, concentraţia de pirol la 0,1 mol×L-1, 
concentraţia agentului dopant la 0,1 mol×L-1 şi viteza de scanare la 0,05 V×s-1, se pot 
obţine filme foarte subţiri, instabile din punct de vedere fizic, când se utilizează un 
număr redus de cicluri (1-5). Utilizând aceeaşi parametri și un număr de 10 cicluri se 
obțin straturi polimerice stabile. În ceea ce priveşte viteza de scanare, valoarea optimă 
este de 0,1 V×s-1. În final, s-a evaluat reproductibilitatea preparării senzorilor cu CV. 
S-au fabricat zece senzori diferiţi şi s-a calculat coeficientul de variaţie a densităţii de 
sarcină implicată în electropolimerizare. În cazul CV valoarea coeficientului de 
variaţie este de 8,9%.  

Odată stabilite condiţiile de preparare, senzorii fabricaţi s-au imersat într-o 
soluţie de KCl 0,1 mol×L-1 şi s-au înregistrat voltamogramele ciclice pentru a se 
putea evalua răspunsul electrochimic şi stabilitatea. Senzorii pe bază de Ppy preparaţi 
prin CV, prezintă un răspuns caracteristic, stabil, atunci când sunt imersaţi în soluţie 
de KCl 0,1 mol×L-1.  

(a) (b) 

(c) 
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Atunci când s-a utilizat CA pentru sinteza Ppy, potenţialul s-a fixat la 0,8 V (cu 
scopul de a preveni supraoxidarea polimerului observată în CV). Timpul de 
polimerizare a variat între 30 și 90 s. Pentru toți anionii folosiți s-au obţinut acoperiri 
bune şi filme stabile din punct de vedere mecanic. În plus, s-au obţinut răspunsuri 
stabile şi reproductibile utilizând un timp de polimerizare de 60 s. Coeficientul de 
variaţie calculat pentru sarcina electrică implicată în electropolimerizare a fost de 
aproximativ 5,4%. 

Atunci când electrozii s-au imersat în soluţie de KCl 0,1 mol×L-1 şi s-au 
înregistrat voltamograme ciclice se observă o stabilitate bună a semnalelor obţinute.  

Pentru tehnica CP, s-au utilizat curenţi de polimerizare în domeniul 2 μA - 200 
μA. S-a obţinut o bună acoperire în toate cazurile. Coeficientul de variaţie calculat 
pentru sarcina electrică implicată în electropolimerizare a fost de 4,3%. 

Senzorii preparaţi prin CP prezintă semnale electrochimice asemănătoare cu 
senzorii preparați prin CA atunci când sunt imersaţi în soluție de KCl 0,1 mol×L-1. În 
schimb, stabilitatea voltamogramelor la ciclare succesivă este scăzută în cazul 
senzorilor preparați prin CP, aşa cum se poate observa în Figura 10. Acest fenomen s-
a observat independent de curentul utilizat pentru electropolimerizare. 

 

 
Figura 10. Voltamogramele ciclice înregistrate în soluție de KCl 0,1 mol×L-1 pentru 

un senzor de Ppy/DSA electropolimerizat prin cronopotenţiometrie 
 
Datorită reproductibilităţii scăzute a semnalelor electrochimice observate în 

cazul senzorilor preparaţi prin CP această tehnică nu se poate utiliza pentru 
prepararea senzorilor pe bază de polipirol. 

Pe de altă parte, rezultatele studiilor de reproductibilitate a preparării senzorilor 
şi a stabilității semnalelor voltametrice sunt satisfăcătoare pentru CV şi CA. CA oferă 
o serie de avantaje comparativ cu CV; metoda CA necesită un timp de preparare mai 
scurt şi acoperirea cu polimer a substratului şi grosimea acestuia sunt mai uşor de 
controlat. Luându-se în considerare aceste experimente preliminare, s-a decis ca 
electrodepunerea să se realizeze prin cronoamperometrie (CA).  

După alegerea tehnicii CA, s-au optimizat parametrii experimentali cu scopul 
de a obţine senzori cu caracteristici optime pentru construirea unor rețele de senzori.  

 
Optimizarea parametrilor de preparare a senzorilor de Ppy prin CA 
Efectul agentului dopant 
Pentru prepararea diferiţilor senzori pe bază de polipirol s-a utilizat „creşterea” 

potenţiostatică a polimerului din soluţie apoasă. În Figura 11 I, sunt prezentate 
curbele cronoamperometrice înregistrate în timpul polimerizării cu diferiți monomeri. 
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Se pot observa mai multe zone ale curbelor cronoamperometrice. Prima parte 
reprezintă oxidarea monomerului, proces controlat prin difuzie; cea de-a doua parte 
corespunde fenomenul de nucleere, şi cea de a treia parte constă din creşterea 
continuă şi gradată a polimerului. Aşa cum se poate observa, agentul dopant joacă un 
rol foarte important, un rol cheie, în procesul de polimerizare determinând mecanisme 
de nucleere şi de creştere a polimerului diferite.  

În Figura 11 II, sunt prezentate cronoamperogramele în forma Q×area-1 vs. t, 
unde panta curbei reprezintă randamentul electrochimic de depunere al polimerului, şi 
care depinde fundamental de contraionul utilizat ca agent dopant. De exemplu, viteza 
de creştere a filmului de Ppy/FCN este de aproximativ 5 ori mai mare decât cea a 
filmului de Ppy/DSA. Contraionul are o importanţă deosebită, nu doar în ceea ce 
priveşte randamentul electrochimic, ci şi în comportarea electrochimică a senzorilor 
când sunt imersați în soluție de KCl 0,1 mol×L-1, obţinându-se astfel senzori cu 
selectivităţi diferite. 

 
 

  
 

Figura 11. Polimerizarea Py utilizând diferiţi agenţi dopanţi:  
a) Ppy/FCN, b) Ppy/SO4, c) Ppy/AQS, d) Ppy/TSA şi e) Ppy/DSA  

(I) Cronoamperogramele (I×arie-1 vs. t) înregistrate în timpul electrosintezei  
(II) Reprezentarea densitate de sarcină Q×arie-1 vs t 

 
Efectul concentraţiei agentului dopant 
Utilizând diferiţi agenţi dopanţi şi concentraţii diferite ale acestora, s-au realizat 

diferite procese de sinteză electrochimică păstrând trei parametri constanţi: 
potenţialul 0,8 V, concentraţia de pirol 0,1 mol×L-1 şi timpul de polimerizare 60 s. În 
Figura 12 I se prezintă curbele cronoamperometrice pentru creşterea polipirolului din 
soluţie de Py cu DSA în diferite concentraţii (0,05; 0,1; 0,15 şi 0,2 mol×L-1). 
Cronoamperogramele înregistrate în timpul sintezei electrochimice depind de 
concentraţia agentului dopant. Toate aceste curbe prezintă cele trei zone: un strat 
electric dublu încărcat (zona iniţială, A), nucleerea (densitatea de sarcină creşte, zona 
B) şi creşterea continuă şi gradată a polimerului (densitatea de sarcină este constantă, 
zona C).  

Timpul de inducţie, de la începutul oxidării monomerului până la punctul cel 
mai înalt al cronoamperogramei (zona B) este, de asemenea, dependent de 
concentraţia contraionului. Influenţa electrolitului în primele etape de formare a 
polimerului nu este bine cunoscută, însă aceste date arată că, concentraţia are un rol 
important în creşterea polimerului. Este important să se sublinieze că în cazul unor 
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agenți dopanți cum sunt PWA şi ftalocianina tetrasulfonată de nichel, concentraţia de 
agent dopant este limitată de solubilitatea în apă a acestora. 

 

 
 

Figura 12. Polimerizarea Ppy/TSA cu diferite concentraţii de  
acid p-toluensulfonic (0,05; 0,1; 0,15 şi 0,2 mol×L-1)  

(I) Cronoamperogramele (I×arie-1 vs t) înregistrate în timpul electrosintezei  
(II) Reprezentarea Q×arie-1 vs t 

 
Panta curbelor, ceea ce reprezintă randamentul electrochimic de formare a 

polimerului, este dependentă de concentraţia dopantului aşa cum se arată în figura 12 
II. Concentraţia dopantului are, de asemenea, un efect important în stabilitatea şi 
răspunsul senzorilor faţă de KCl 0,1 mol×L-1. Din aceste rezultate experimentale s-a 
determinat că o concentraţie de 0,1 mol×L-1 agent dopant este optimă pentru 
electropolimerizare.  

 
Efectul grosimii filmelor 
Grosimea filmelor polimerice este controlată prin intermediul timpului de 

electropolimerizare. S-au preparat diferiţi senzori variind timpul de depunere şi s-a 
evaluat efectul grosimii stratului în răspunsul voltametric. Efectul grosimii filmului în 
răspunsul senzorului este ilustrat în Figura 13 pentru Ppy/SO4 imersat în soluţie de 
KCl 0,1 mol×L-1. Grosimea filmului polimeric are un efect puternic în ceea ce 
priveşte curenţii picurilor. În plus, grosimea filmului influențează și potenţialele 
picurilor.  

 
Figura 13. Voltamogramele ciclice ale Ppy/SO4 cu diferite grosimi înregistrate în KCl 

0,1 mol×L-1 (a) timp de polimerizare 8s (b) timp de polimerizare 50s şi  
(c) timp de polimerizare 100 s 
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Stabilitatea senzorilor a fost studiată utilizând voltametria ciclică. 
Voltamogramele filmelor subţiri sunt cel mai puţin stabile la ciclare succesivă. În 
schimb, la aceste filme se observă picuri bine definite și curenți de fond mici. Pentru 
selectarea timpului de depunere optim s-a ținut cont atât de calitatea răspunsului 
electrochimic cât şi de stabilitatea filmului polimeric. Valorile optime obținute pentru 
diferiţi agenţi dopanţi sunt centralizate în Tabelul 3. 

Tabelul 3. Condiţiile optime de polimerizare pentru E = 0,8 V 
Polimer Py/Contraion [M] Agent dopant t (s) 

PPy/SO4 0,1/0,1 Acid sulfuric 30 

PPy/DSA 0,1/0,1 1-Decanesulfonat de sodiu 60 

PPy/FCN 0,1/0,1 Ferocianură de potasiu 60 

PPy/AQS 0,1/0,1 Acid antrachinon-2,6-disulfonic 30 

PPy/PWA 0,1/0,05 Acid fosfotungstic 120 

Ppy/TSA 0,1/0,1 Acid p-toluensulfonic 90 

Ppy/NiPcTs 0,1/0,01 Ftalocianina tetrasulfonată de nichel (II) 120 

Ppy/NP 0,1/0,1 Nitroprusiat de sodiu 60 

Ppy/Mo 0,1/0,1 Molibdat de sodiu 45 

 
Reproductibilitatea electrosintezei 
Pentru a se testa reproductibilitatea metodei de electropolimerizare (CA) s-au 

calculat coeficienții de variație ai densității de sarcină pentru fiecare agent dopant 
pentru zece senzori preparați în condiţiile experimentale optime. Datele se prezintă în 
Tabelul 4. Aşa cum se poate observa coeficienții de variație sunt mai mici de 6% 
pentru toţi agenţii dopanţi folosiți. 

Tabelul 4. Reproductibilitatea preparării prin CA a senzorilor pe bază de Ppy cu diferiţi 
agenţi dopanţi  

Senzor Coeficientul de variație (%) 
PPy/SO4 1,83 

PPy/DSA 1,35 

PPy/FCN 4,34 

PPy/AQS 1,43 

PPy/PWA 5,70 

PPy/TSA 4,76 

Ppy/NiPcTs 5,9 

Ppy/NP 2,05 

Ppy/Mo 3,24 
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Aceste date confirmă reproductibilitatea foarte bună a  metodei utilizate pentru 
prepararea senzorilor. 

 
Optimizarea parametrilor voltametrici pentru m ăsurătorile electrochimice  
După preparare, electrozii sunt imersaţi în soluţiile de analizat (de exemplu 

KCl, soluţiile reprezentând gusturile de bază etc.) şi se înregistrează voltamogramele 
ciclice [6-8].  

Pentru voltametria ciclică cei mai importanţi parametri care trebuie optimizaţi 
pentru a obţine un semnal stabil şi reproductibil sunt domeniul de potenţial şi viteza 
de scanare. Controlul acestor parametri este foarte important pentru a menţine 
stabilitatea răspunsului senzorului deoarece aceşti parametri afectează, în mod direct, 
comportamentul cinetic al senzorilor. 

 
Efectul domeniului de potenţial 
Domeniul de potenţial s-a redus treptat păstrându-se constantă limita 

potenţialului negativ şi scăzând limita de potenţial pozitivă de la 1,0 V la 0,4 V. 
Viteza de scanare s-a menţinut constantă la 0,05 V×s-1.  

În Figura 14a, se prezintă voltamogramele obţinute pentru Ppy/FCN înregistrate 
de la – 1,0 V la + 1,0 V. În primul ciclu (curba a) s-au observat trei procese redox. 
Sistemul I poate fi datorat procesului de supraoxidare, sistemul II poate fi atribuit 
perechii redox [Fe(CN)6

3-/ Fe(CN)6
4-] în interiorul matricei polimerice şi sistemul III 

poate corespunde procesului redox al polipirolului. Prin ciclare succesivă sistemele I 
şi III scad rapid în intensitate (curba b), în timp ce sistemului II se diminuează în 
intensitatea şi nu mai poate fi observat după aproximativ 20 de cicluri. 

 

 
Figura 14. Voltamogramele ciclice ale Ppy/FCN înregistrate în KCl 0,1 mol×L-1 

înregistrate de la -1,0 V la +1,0 V (a) primul ciclu şi (b) al zecelea ciclu 
 
Această ireproductibilitate se datorează faptului că la potenţiale pozitive ridicate 

are loc supraoxidarea filmului de polipirol. Supraoxidarea polipirolului are loc cu 
formarea de noi grupări funcţionale cum sunt C-OH, C=O, N-OH şi N=O în catena 
polimerică. Rezultate similare s-au obţinut când limita de potenţial pozitivă este 
superioară a +0,6 V, exceptând cazul Ppy/NiPcTs. Pe de altă parte, atunci când limita 
de potenţial nu depăşeşte +0,5 V, voltamogramele succesive nu diferă unele de altele, 
controlându-se procesele redox și evitând supraoxidarea. Din acest motiv, în 
măsurătorile voltametrice s-a utilizat o limită de potenţial de +0,50V deoarece se 
asigură o stabilitate sporită a senzorilor. 
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Efectul vitezei de scanare în răspunsul voltametric 
Senzorii polimerici s-au introdus într-o soluţie de KCl 0,1 mol×L-1 şi s-au 

înregistrat răspunsurile electrochimice ale senzorilor pe bază de polipirol cu diferite 
viteze de scanare. În Figura 15a se prezintă răspunsurile voltametrice ale senzorului 
Ppy/SO4, înregistrate cu diferite viteze de scanare. Graficul Ipa şi Ipc (sistemul II) în 
funcţie de viteza de scanare este prezentat în Figura 15b. Aşa cum se poate observa, 
pentru viteze de scanare cuprinse între 0,025 şi 0,20 V×s-1, curentul variază liniar cu 
viteza de scanare. 

a) b) 

  
Figura 15. a) Voltamogramele ciclice ale senzorului de Ppy/SO4 înregistrate în 

KCl 0,1 mol×L-1 cu viteze de scanare de: 0,025; 0,050; 0,100; 0,150 şi 0,200 V×s-1, 
b) Dependenţa liniară dintre curentul anodic şi catodic al sistemului II [Fe(CN)6

3-/ 
Fe(CN)6

4-] în funcţie de viteza de scanare  
  

Relaţia liniară dintre curent şi viteza de scanare evidenţiază că procesele 
electrochimice sunt controlate de fenomenul de difuzie. 

Din aceste experimente s-a găsit că cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte 
rezoluţia semnalului şi reversibilitatea electrochimică s-au obţinut cu o viteză de 
scanare de 0,05 V×s-1. Măsurătorile electrochimice la această viteză de scanare 
necesită un timp redus.  

 
Evaluarea răspunsului senzorilor voltametrici faţă de KCl  
Răspunsul electrochimic 
După stabilirea metodei de depunere şi a condiţiilor optime pentru 

experimentele de voltametrie ciclică, s-a analizat răspunsul senzorilor faţă de soluţia 
standard de KCl. Comportamentul electrochimic al senzorilor pe bază de polipirol 
imersaţi în KCl 0,1 mol×L-1 este ilustrat în Figura 16.  

Procesele redox observate în voltamograme precum şi reacţiile electrochimice 
care au loc sunt explicate în următoarele paragrafe. 

Procesele redox ale filmelor de Ppy dopate cu anioni voluminoşi sau care 
interacţionează puternic cu catena polimerică pot fi descrise de următoarele reacţii: 

Procesul redox II:  
 

[ ] [ ]f
e

sf ClAPpyClAPpy −−++−−+ →←+
−

///  

unde Ppy reprezintă un segment al catenei de polipirol. Deci polipirolul are funcţia 
unui schimbător de anioni. 

Reacţiile redox care au loc în timpul celui de-al doilea proces (perechea de 
picuri I) pot fi scrise astfel: 
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[ ] [ ]f
e

sf KAPpyKAPpy +−+−+ →←+
−

///  

 
În acest caz, principiul electroneutralităţii face ca filmul polimeric să se 

comporte ca un schimbător de cationi. 

 
Figura 16. Voltamogramele ciclice ale a) Ppy/NP; b) Ppy/AQS; c)Ppy/DSA;  

d) Ppy/ TSA; e) Ppy/FCN; f) Ppy/PWA înregistrate în soluţie de KCl 0,1 mol×L-1 
 
În cazul senzorului Ppy/SO4 se observă un proces de reducere/oxidare însoţit de 

mişcarea anionului are la -0,10V în timp ce picurile însoţite de 
incorporarea/expulzarea cationului apar la -0,55 V. Anionii sulfat din Ppy/SO4 se 
comportă ca anioni cu mobilitate scăzută datorită sarcinii duble care determină o 
anumită structură lanțului polimeric. Sistemul de reducere/oxidare relaţionat cu 
mişcarea anionilor din soluţie indică o puternică interacţiune electrostatică între 
catenele cationice ale Ppy cu anionii sulfat cu sarcină dublă şi abilitatea ionilor sulfat 
de a stabiliza filmul polimeric încărcat pozitiv. Este evident că fiecare anion sulfat 
interacţionează cu două sarcini pozitive ale catenei polimerice. 

Pentru senzorul Ppy/AQS procesul de reducere/oxidare însoţit de mişcarea 
anionilor are loc la - 0,05 V. În plus, picul datorat inserţiei cationilor este foarte bine 
definit şi apare la – 0,60 V şi scanarea în sens invers evidenţiază picul de expulzare al 
cationilor la -0,70 V. 

În voltamograma ciclică a senzorului PPy/PWA se observă un pic de oxidare 
larg la -0,12 V şi un pic de reducere la 0,0V, acest proces redox corespunzând ionului 
polioxometalat în interiorul filmului polimeric. Picul care este însoţit de inserarea 
cationilor este foarte bine definit şi apare la – 0,52V şi cel de expulzarea cationilor 
apare la – 0,3V.  

Din rezultatele obținute se poate concluziona că forma şi potențialul picurilor 
depind de natura agentului dopant. Astfel, s-a obţinut o mare varietate de răspunsuri 
prin schimbarea agentului dopant capturat în interiorul filmelor polimerice. Aceste 
rezultate subliniază selectivitatea încrucişată ridicată pe care o prezintă aceşti senzori. 
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Stabilitatea pe termen lung şi scurt 
În ceea ce priveşte repetabilitatea senzorilor de polipirol trebuie menţionat că 

primele 5 cicluri înregistrate diferă uşor de cele înregistrate ulterior, însă după etapa 
de stabilizare ciclurile succesive sunt foarte reproductibile. După 100 de cicluri se 
observă doar o scădere uşoară şi gradată a intensităţii picurilor (se înregistrează o 
scădere globală a intensităţii semnalului de aproximativ 5%).  

Pe de altă parte, când se oprește ciclarea şi senzorii sunt scoşi din soluţie şi 
păstraţi în aer timp de câteva minute, şi apoi sunt reintroduşi în soluţie, nu se observă 
schimbări în semnalele electrochimice obţinute (Figura 17). Aceasta dovedeşte buna 
stabilitate pe termen scurt şi repetabilitatea răspunsului senzorilor pe bază de 
polipirol. 

 
Figura 17. CV a senzorului de Ppy /FCN în KCl 0,1 mol×L-1; sunt înregistrate 5 

cicluri şi apoi alte 5 cicluri după scoaterea senzorului din soluţie timp de 10 minute 
 

Pentru a se verifica stabilitatea pe termen lung a acestor senzori, s-au înregistrat 
voltamogramele ciclice ale acestora în soluţie de KCl 0,1 mol×L-1 timp de cinci zile 
consecutive. Schimbările observate între semnalele înregistrate corespund unei 
pierderi a intensităţii picurilor. Prin urmare s-au calculat coeficienții de variație a 
intensităţilor picurilor observate în voltamogramele ciclice. În Tabelul 5 se prezintă 
coeficienții de variație a intensității picurilor pentru senzorul de Ppy/DSA.  

 
Tabelul 5. Coeficienţii de variaţie ai curenţilor picurilor observate în cazul 

Ppy/DSA imersat în KCl 0,1 mol×L-1 

 
%CV  
ziua 1 

%CV  
ziua 2 

%CV  
ziua 3 

%CV  
ziua 4 

%CV  
ziua 5 

 
Sistemul I 

Ipa 2% 8% 13% 15% 16% 

Ipc 4% 4% 7% 10% 11% 

 
Sistemul II 

Ipa 8% 9% 11% 12% 14% 

Ipc 3% 10% 14% 19% 28% 

 
Ipa – curentul picului anodic; 

Ipc – curentul picului catodic. 
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Valorile obţinute indică faptul că senzorul este stabil timp de patru zile, 
coeficienţii de variaţie fiind mai mici de 20% pentru toate picurile observate. 
Rezultatele obţinute sunt similare pentru toate tipurile de senzori.  

Trebuie subliniat că senzorii uzaţi pot fi înlocuiţi cu uşurinţă cu alţii noi 
deoarece fabricarea senzorilor pe bază de polimeri conductori este foarte 
reproductibilă. De asemenea, poate fi viabilă şi utilizarea senzorilor doar pentru o 
singură mostră, în cazul unor mostre complexe care pot contamina senzorii ireversibil 
sau recuperarea senzorilor este mai dificilă decât prepararea altora noi. 
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Prof. dr. Constantin APETREI a absolvit Facultatea de 
Chimie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
specializarea Chimie-Fizică (1993 - 1997); A absolvit studiile 
aprofundate la Facultatea de Chimie de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea Chimie 
organică fizică (1997 - 1999); și-a elaborat teza de doctorat 
Cercetări privind realizarea unor reţele de senzori 
voltametrici pentru clasificarea uleiurilor de măsline, sub 
conducerea ştiinţifică a Prof. dr. Mircea LEONTE la 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (2007); A absolvit 
studiile postdoctorale la Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați (2011). A susținut Teza de abilitare în domeniul Chimie 
în octombrie 2015. A efectuat stagii de perfecţionare la 
Universitatea din Valladolid - Spania, Universitatea Tehnică 
din Dresda - Germania, Universitatea din Madeira - 
Portugalia. Până în prezent a condus 1 proiect de cercetare 

IDEI, 3 proiecte de cercetare individuale și a fost membru în echipă în 13 proiecte de 
cercetare europene și naționale (Spania și România). A sustinut disciplinele: Chimie 
Analitică, Chimie Fizică. Structura Moleculelor, Cataliză, Statistica și Prelucrarea Datelor în 
Chimie, Chimia Macromoleculelor, Chimia Alimentelor și Chimie la Facultatea de Științe și 
Mediu și alte Facultăți ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Domenii de cercetare: 
construirea de senzori şi biosenzori; caracterizarea senzorilor şi biosenzorilor; dispozitive 
senzoriale electronice: limbă electronică, nas electronic, ochi electronic; chemometrie; sinteza 
şi caracterizarea de combinații complexe; spectroscopie UV-Vis; spectroscopie IR; GC-MS; 
depunerea materialelor moleculare pe substraturi solide prin diferite metode: Langmuir-
Blodgett, Layer-by-Layer, electrodepunere, sublimare în vid înalt, spin-coating; chimia şi 
analiza alimentelor. Până în prezent a publicat 8 capitole în monografii din străinătate,  a 
editat 2 cărți în edituri din străinătate, a publicat 45 de articole în reviste ISI și are 64 de 
participări la conferințe științifice. În „Scopus Author Preview” profesorul Apetrei Constantin 
are la data de 1.11.2015 un număr de 523 citări (fără autocitări) și are Indicele Hirsh = 19. 
Este membru al Societăţii Române de Chimie, al “European Center of Excellence for the 
Environment” de la Universitatea din „Dunărea de Jos” din Galați, membru în comitetul 
editorial al  Food Research International și recenzor la: Langmuir, Food Research 
International, Food Control, Sensors and Actuators B, Talanta, Carbon, Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, Food Chemistry, Food Analytical Methods, Measurement, 
Sensors-Basel, Materials Science and Engineering C, Materials Science and Engineering B, 
Ain Shams Engineering Journal, International Journal of Environmental Analytical 
Chemistry, African Journal of Agricultural Research, Arabian Journal of Chemistry, Current 
Analytical Chemistry. Este expert evaluator UEFISCDI, ANCS, H2020 (expert 
EX2006C106970), NEWFELPRO (Croația), Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(Spania), COST, EVAL-INCO, Eranet - RU etc. 
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Rezultatele olimpicilor români la olimpiadele internaționale de 
chimie 

 
An de an, elevii români participă la olimpiade internaționale unde 

înregistrează rezultate de excepție. Olimpicii chimiști își aduc cu prisosință aportul la 
acest palmares al excelenței în educație, toți elevii componenți ai echipelor de la toate 
olimpiadele internaționale de chimie sau de științe unde chimia reprezintă probă de 
concurs, obținând medalii la toate olimpiadele la care participă. 

Performanța remarcabilă a elevilor români, participanți la olimpiadele 
internaționale de chimie sau de științe, este asociată cu inteligența, pasiunea, 
curiozitatea, munca, disciplina, perseverența, consecvența și, nu în ultimul rând, 
spiritul de echipă.  

Pentru că suntem la sfârșitul anului 2015, orice final de an poate însemna 
bilanțul unei activități. Bilanțul rezultatelor obținute la olimpiadele internaționale de 
chimie și de științe este încărcat de succese. Olimpiadele internaționale de chimie și 
științe (care includ chimia ca disciplină) la care au participat elevii români în 2015 
sunt:  

A 47-a ediție a Olimpiadei Internaționale de 
Chimie, desfășurată în perioada 20 - 29 iulie 
2015, în Azerbaijan (Baku). Elevii români 
au obtinut 2 medalii de aur, una de argint şi 
una de bronz. Medaliile de aur au fost 
obținute de Iliescu Andrei (profesor 
coordonator Maria Arnăutu) de la Liceul 
Internațional de Informatică din București, 

elev în clasa a XI-a şi Călugăru Dumitru (profesor coordonator Elena Valeria 
Teoteoi) de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Tg. Jiu, elev în clasa a 
XII-a. Cei doi elevi medaliaţi cu aur au fost în top 10. Medalia de argint a fost 
obținută de Haidu-Gerea Paul (profesor coordonator Monica Dumitru) de la Colegiul 
Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, elev în clasa a X-a, iar cea de bronz a 
fost câștigată de Mandric Vlad Mihai (profesor coordonator Daniela Bogdan) de 
la Colegiul Naţional “Sfântul Sava” din București, elev în clasa a XII-a. Cu acest 
rezultat echipa României s-a clasat pe locul I în Europa şi pe locul 6 în lume, într-un 
clasament neoficial al țărilor participante la Olimpiada Internațională de Chimie, 
eveniment  care a reunit 290 de elevi din 79 de țări. 

A 49-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie "D. I. Mendeleev" a 
avut loc la Erevan în Armenia, în perioada 3-10 mai 2015. Elevii români au obţinut 
2 medalii de aur, trei de argint și una de bronz. Călugăru Dumitru (profesor 
coordonator Elena Valeria Teoteoi) de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” 
din Tg. Jiu, elev în clasa a XII-a a obținut aur absolut, acest rezultat însemnând că el 
s-a situat pe locul I în clasamentul general. Medalie de aur a obținut și Iliescu Andrei 
(profesor coordonator Maria Arnăutu) de la Liceul Internațional de Informatică din 
București, elev în clasa a XI-a. Medaliile de argint au fost obținute de Haidu-Gerea 
Paul (profesor coordonator Monica Dumitru) de la Colegiul Național „Mircea cel 
Bătrân” din Constanța, elev in clasa a X-a, Râclea F. Robert Cristian (profesor 
coordonator Mînză Lidia Liliana), clasa a XI-a, de la Colegiul Naţional ,,Vasile 
Alecsandri” din Galați și Big V. Silvestru-Alexandru (profesor coordonator Zup 
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Mariana), clasa a XII-a, Colegiul "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului. Medalia 
de bronz a fost obținută de Pană L.I. Tiberiu Alexandru (profesor coordonator 
Alexandrescu Elena) din clasa a XII-a, de la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” din 
Ploiești.  

A 22-a ediţie a Olimpiadei Interna ţionale Pluridisciplinare Tuymaada, 
desfăşurată în perioada 5-11 iulie 2015, în Yakutsk, capitala Republicii Saha 
(Federaţia Rusă). Olimpicii chimiști au obținut o medalie de aur (aurul absolut) prin 
Râclea F. Robert Cristian (profesor coordonator Mînză Lidia Liliana), clasa a XI-a, 
de la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” din Galați și două medalii de argint: 
Fîrțală Sabina Giorgiana (profesor coordonator Ionică Florica) din clasa a XI-a de la 
Colegiul Național ,,Petru Rareş”, din Piatra Neamţ și Velicu Maria de la Liceul 
Internațional de Informatică din București, clasa a XI-a.  

A 12-a ediție a Olimpiadei Internaționale de 
Știin țe, desfășurată în perioada 2 - 11 
decembrie 2015, în Coreea de Sud (Daegu), 
unde au luat 5 medalii de argint şi o medalie de 
bronz. Elevii premiați cu argint sunt Bălăucă 
Ștefan Răzvan, clasa a X-a,  (profesor 
coordonator Guceanu Constantin) de la 
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din 

Botoșani, Edu Irina Alexandra, clasa a X-a,  (profesor coordonator Daniela Bogdan)  
de la Colegiul Național ,,Sfântul Sava”, Belciu Ioana Miruna, clasa a IX-a, (profesor 
coordonator Rosenschein Mariana) de la Colegiul Național ,,Gheorghe Vrânceanu”, 
Calila Hakan, clasa a X-a, (profesor coordonator Bălașa Doina) de la Colegiul 
Naţional “Mircea Cel Bătrân”, Stănășel Elena Mădălina (profesor coordonator 
Cerăceanu Cornelia), clasa a IX-a, de la Colegiul Național „Frații Buzești”. Medalia 
de bronz a fost obținută de Romanescu George Radu (profesor coordonator 
Cerăceanu Cornelia), clasa a X-a, de la Colegiul Național „Frații Buzești”. 

A 13-a ediție a Olimpiadei de Ştiin ţe a Uniunii Europene(EUSO), 
desfăşurată în perioada 26 aprilie – 3 mai 2015, în Austria (Klagenfurt).  Această 
olimpiadă are ca obiectiv stimularea muncii în echipă și se desfășoară prin reunirea 
unui chimist, biolog și a unui fizician pentru a rezolva sarcini de lucru experimentale 
pe cele trei domenii, în două probe diferite. România a fost reprezentată de două 
echipe. Echipa A a obţinut medalie de argint, iar echipa B a obținut medalie de bronz. 
Chimiștii din cele două echipe au fost Pipirig Tudor (profesor coordonator Ilaș 
Petronela) de la Colegiul Naţional "Emil Racoviță", Iași, (echipa A), respectiv Haidu-
Gerea Paul (profesor coordonator Monica Dumitru) de la Colegiul Național „Mircea 
cel Bătrân” din Constanța (echipa B). Ambii participanți sunt elevi în clasa a X-a.  

Așadar, toți elevii chimiști s-au întors cu medalie de la fiecare olimpiadă. 
Acest rezultat se întâmplă an de an, din ultimii 12. Explicația rezultatelor constă în 
pregătirea de excepție de care beneficiază acești elevi, în selecția foarte obiectivă, în 
stimularea performanței promovată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării 
Științifice, prin bursa “Meritul olimpic”, precum și prin premierea elevilor, unităților 
de învățământ și a profesorilor care pregătesc acești elevi. Nu în ultimul rând, 
rezultatele se datorează stagiilor de pregătire (lot lărgit și lot restrâns) de care 
beneficiază acești elevi la facultățile de profil din București: Universitatea din 
București și Universitatea Politehnica din București. Pregătirea loturilor se realizează 
de o echipă de cadre didactice universitare, cărora doresc să le mulțumesc și pe 
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această cale pentru profesionalismul, dăruirea, entuziasmul manifestate an de an în 
pregătirea olimpicilor chimiști. 

Se cuvine să menționăm numele domniilor lor. Coordonarea pregătirii pentru 
Olimpiada Internațională de Chimie și Olimpiada Pluridisciplinară “Tuymaada” este 
realizată de domnul academician Marius Andruh de la Universitatea din București. 
Echipa de profesori, participantă la pregătirea elevilor în anul 2015, de la  
Universitatea din București, este formată din: prof. dr. Mihaela Maria Hillebrand, 
prof. dr. Vasile Pârvulescu, conf. dr. Violeta Tudor, conf. dr. Mirela Maria Călinescu, 
conf. dr. Ileana Fărcășanu, conf. dr. Constantin Mihailciuc, șef lucrări dr. Mihaela 
Matache, șef lucrări dr. Daniela Bala, șef lucrări dr. Bogdan Jurca și asistent dr. 
Codruța Paraschivescu. Echipa de profesori, participantă la pregătirea elevilor în anul 
2015, de la  Universitatea Politehnica din București, este formată din: prof. dr. Ion 
Ion, prof. dr. ing.  Iosif Schiketanz și conf. dr. ing. Ştefan Theodor Tomas. 

Pentru pregătirea elevilor participanți la olimpiadele de științe s-a ocupat 
permanent dl. prof. dr. Ion Ion. 

Fără îndoială, cea mai importantă olimpiadă, dintre cele menționate, este 
Olimpiada Internațională de Chimie (IChO), care, anul acesta a ajuns la a 47-a ediție 
și reunește cel mai mare număr de țări participante. România a participat încă de la 
primele ediții, prima participare înregistrându-se în Ungaria, la cea de-a 3-a ediție. De 
atunci, numărul participanților a crescut și dificultatea subiectelor, de asemenea. 

Din datele statistice pe care le-am înregistrat, la IChO, elevii români au 
obținut, începând cu anul 1975, 148 de medalii (23 de aur, 69 de argint și 56 de 
bronz). Începând cu 2004 și până în prezent numărul medaliilor obținute de olimpicii 
chimiști români a fost de 48 (6 de aur, 25 de argint și 17 de bronz), adică un număr de 
48 de prezențe și 48 de medalii. 

Trebuie să menționăm și prezența României la Olimpiada Internațională de 
Chimie "D. I. Mendeleev", o olimpiadă extrem de dificilă, la care România este 
prezentă anual, începând cu anul 2004. Prezența echipei României este una 
deosebit de apreciată de fiecare dată. 

Olimpiadele de știin țe sunt mai “tinere”, dar, în mod constant, elevii 
români demonstrează o bună pregătire și o capacitate de adaptare, precum și 
creativitate în abordarea probelor de concurs, ceea ce, în mod firesc, se reflectă 
în rezultatele deosebite obținute. 

Pentru că selecția loturilor na ționale pornește de la olimpiadele naționale, 
trebuie menționat faptul că anul viitor, în 2016, Olimpiada Națională de Chimie 
va fi la ediție jubiliar ă, cea de-a 50-a ediție. 

Dorim să fie un eveniment deosebit, să aducem în atenția elevilor 
participan ți rezultatele și eforturile generațiilor de chimiști care au contribuit la 
dezvoltarea acestor evenimente în viața școlii românești. 

 
 
Daniela BOGDAN 

 Inspector general 
  Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
 daniela.bogdan2011@gmail.com 
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Concursuri și activități pentru elevii de liceu 

Concursul Național de Chimie “Cum se face?”  

Ediția a VII-a  

Această competiție a debutat în 2008, an declarat Anul de promovare a Chimiei în 
România și se adresează elevilor claselor VII-XII pasionați de chimie, mai exact de 
aspectele practice ale acesteia, materializate în cotidian, cu accent pe reliefarea 
proceselor chimice care au loc în 
obținerea produselor precum și a 
importanței acestora în viața de zi 
cu zi. Obiectivele acestui proiect 
sunt pe lângă susținerea 
dezvoltării pe plan educațional a 
elevilor de liceu și prezentarea 
mediului academic și a mediilor 
socio-culturale ale Bucureștiului. 

Ediția din anul 2015, desfășurată 
în perioada 22-25 octombrie, s-a 
remarcat prin participareaunui 
număr record de elevi i, peste 100 
și a unui număr de 56 de lucrări înscrise. Aceștia au provenit din peste 20 de școli 
generale și licee din 10 județe, respectiv București, Ilfov, Argeș, Prahova, Dâmbovița, 
Tulcea, Olt, Galați, Giurgiu și Constanța. Chiar și elevii de clasa a VII-a, care nu 

demult se familiarizaseră cu 
domeniul chimiei ca știință 
au reușit să abordeze 
subiecte din cele mai 
interesante ca aplicabilitate. 
Pasiunea a fost emoția 
caracteristică a zilei, toți 
elevii demonstrând-o prin 
entuziasmul cu care au 
susținut prezentările 
subiectelor pregătite cu       
atenție. 
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Juriul, format în mod tradițional pentru concursul nostru atât din cadre didactice 
tinere cât și din studenți cu abilități de transmitere a pasiunii pentru chimie, a reușit cu 
greu să decidă care au fost cele mai bune proiecte. Acestea au fost premiate în cadrul 
festivității de premiere, unde efortul și răbdarea elevilor au fost răsplătite cu diplome 
de participare și gadgeturi interesante. De asemenea, a fost acordat un premiu special 
constând în volumul I reeditat al tratatului de chimie organică al Profesorului Costin 
D. Nenițescu, pentru un participant „cu vechime”, Valentin Lupu (de la Colegiul 
Național “Mihai Viteazul” Ploiești) care deja în clasa a 9-a, s-a aflat la treia ediția a 
concursului și a prezentat pentru a treia oară consecutiv cea mai complexă lucrare din 
competiție. Din partea Universității Politehnica din București a fost prezentă doamna 
Președinte a Senatului Ecaterina Andronescu, care a încurajat aprofundarea 
cunoștințelor în acest domeniu, a felicitat participanții și a oferit premianților un set 
de cărți cuprinzând clasificarea celor mai bune universități din România. 

În cadrul acestui concurs au loc și secțiunile Science Fair și Studenți pentru elevi. 

În cadrul Science Fair elevii au putut asista la o activitate practică întreprinsă de 
studenți, bazată pe experimente realizate atât în laboratoarele facultății precum și în 
cadrul echipelor de cercetare. 

Schimbul de experiență desfășurat prin secțiunea Studenți pentru elevi a presupus 
prezentarea mediului academic și este parte a unui proiect de amploare desfășurat 
deja de 5 ani; această activitate având ca principal scop familiarizarea elevilor de 
liceu cu mediul universitar. Putem afirma că am reușit și în acest an să convingem 

elevii de importanța 
chimiei în viețile 
noastre și sperăm 
ca cei mai mulți 
dintre ei să 
continue pe drumul 
pe care au pornit. 
Impresiile cu care 
participanții au 
rămas au fost foarte 

bune și asta s-a datorat în mare parte efortului celor peste 30 de studenți organizatori, 
membrii ai Secțiunii de Tineret și ai Asociației Studenților Chimiști POLI, unii dintre 
ei foști participanți la acest concurs, care pentru trei zile au pus pe primul loc buna 
desfășurare a acestui concurs și au fost atenți la cele mai mici dintre nevoile și 
cerințele participanților. Prin acest intermediu vreau să le mulțumesc și să îi rog să fie 
alături concursului și la edițiile viitoare. 
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Concursul Național de Chimie “C.D. Nenițescu” – Ediția a 
XXIII-a 

 Concursul Național de Chimie “C.D. Nenițescu” este un concurs pentru elevii de 
liceu pasionați de chimie, concurs organizat în memoria marelui profesor Costin D. 
Nenițescu. 50 de elevii, provenind din peste 25 de școli și licee din 16 județe ale țării, 
s-au înscris și au putut participa la una dintre cele 
trei secțiuni, chimie anorganică, chimie organică și 
chimie fizică. În cadrul festivității de premiere 
elevii care au avut performanțe deosebite au fost 
premiații cu medalii și electronice cu destinații 
educative.  
Emoțiile au pus stăpânire pe toți participanții odată 
ce membrii juriului au dezvăluit subiectele atent 
selectate, însă acestea nu i-au împiedicat să dea 
totul pentru rezolvarea problemelor cu grad ridicat 
de complexitate. Pregătirea anterioară concursului 
i-a ajutat să se familiarizeze cu stilul pe care juriul 
îl adoptă în elaborarea subiectelor. Vorbim aici de 
cei mai bine pregătiți elevi din țară, participanți la 
olimpiadele internaționale de chimie, nelipsiți de la 
edițiile acestui concurs cu tradiție. 
După finalizarea probei scrise, participanții au fost 
implicați în activități socio-culturale, alături de 
membrii voluntari ai Secției de Tineret și Asociației 
Studenților Chimiști POLI. 
Festivitatea de premiere a pus capăt nerăbdării participanților, cei clasați peste un 
anumit punctaj primind diplome și mape de participare, iar cei cu cele mai bune 
rezultate la cele trei secțiuni au fost răsplătiți cu medalii și premii. Au fost omagiate și 
cadrele didactice care au pregătit elevii cu devotament și dăruire. 

Organizarea concursului, 
exceptând conținutul subiectelor, a 
fost asigurată de un număr de 20 
de voluntari, unii dintre ei fiind 
foști premianți ai edițiilor 
anterioare ale acestui concurs. 
Continuarea organizării acestor 
activități cu tradiție este doar unul 
dintre obiectivele noastre prin care 
încercăm să atragem cât mai mulți 

elevi de elită spre domeniul ingineriei chimice. 

 

Adrian-Alexandru  PÎRVAN 
Coordonator în cadrul Secției de Tineret Societatea de 

Chimie din România 
  a.alexpirvan@gmail.com 
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The 19th Romanian International Conference on Chemistry and 
Chemical Engineering – RICCCE 19 

Sibiu, 2-5 septembrie 2015 

  

 La începutul lunii septembrie 2015, la Hotelul Continental Forum din Sibiu s-
a desfăşurat cea de-a nouăsprezecea ediţie a Conferinţei Internaţionale de Chimie si 
Inginerie Chimică (“19th Romanian International Conference on Chemistry and 
Chemical Engineering” - RICCCE 19), organizată de Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) şi de 
Fundaţia “C.D. Neniţescu”, cu sprijinul Societăţilor de Chimie din România (SCR) şi 
de Inginerie Chimică din România (SIChR). 

 

 

Conferinţa RICCCE are loc o dată la doi ani şi este un eveniment ştiinţific 
internaţional recunoscut, care atrage participanţi din mediul academic, institute de 
cercetare, învăţământ preuniversitar şi industrie. Mulţi ani, conferinţa a avut loc în 
campusul Universităţii Politehnica din Bucureşti, dar începând cu ediţia din 2007, 
RICCCE a fost organizată la Sinaia. În acest an, locaţia aleasă de organizatori a fost 
oraşul Sibiu, capitala culturală europeană în anul 2007.  

Scopul conferinţei este acela de a furniza un forum internaţional pentru prezentări şi 
discuţii privind principalele realizări științifice în domeniile chimiei si ingineriei 
chimice şi de a stabili contacte între oamenii de știință și companii implicate în 
activități de cercetare, dezvoltare şi producție. 
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Poza de grup 

Cele şase secţii ale conferinţei (“New Developments in Chemical Synthesis 
& Catalysis”, “Biochemistry, Food & Health”, “Physical Chemistry, 
Electrochemistry & Corrosion” , “New Concepts in Chemical and Biochemical 
Engineering”, “Monitoring & Environmental Protection” , “New Materials and 
Nanomaterials”), precum si workshop-ul “New Trends in Education for 
Chemistry, Chemical Engineering and Materials Science” au atras un număr 
record de participanţi din ţară şi din străinătate. Autorii lucr ărilor prezentate în 
timpul conferin ţei sunt din Algeria, Austria, Belgia, Botswana, Canada, China, 
Egipt, Elvetia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Iran, Italia, Moldova, 
Olanda, Pakistan, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Spania, Taiwan, Turcia, 
Ungaria, UK şi USA. Este de remarcat faptul că participanţii români au venit din 
majoritatea centrelor universitare, precum şi de la institute de cercetare din întreaga 
ţară: Arad, Braşov, Bucureşti, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, 
Miercurea-Ciuc, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu-Vâlcea, Suceava, Târgovişte, 
Timişoara. 

În timpul RICCCE 19 au fost susţinute 19 conferinţe plenare de către 
specialişti de renume din domeniu din ţară şi din străinătate: Jens E. Th. Andersen 
(Botswana International University of Science and Technology, Botswana), Ecaterina 
Andronescu (UPB, România), Wim Buijs (Delft University of Technology, Olanda), 
Alexandre Dimian (University of Amsterdam, Olanda), Reza Djelveh (Polytech 
Clermont-Ferrand, Franţa), Acad. Ionel Haiduc, (University "Babes-Bolyai" Cluj-
Napoca, România), Wolfgang Herrmann (Technische Universität München, 
Germania), Evamarie Hey-Hawkins, (Universität Leipzig, Germania), Henning Hopf 
(Technische Universität Braunschweig, Germania), Jean-Nöel Jaubert (Ecole 
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Nationale Superieure des Industries Chimiques Nancy, Franţa), Mariya 
Khodakovskaya (University of Arkansas at Little Rock, USA), Jiri Jaromir Klemes 
(University of Pannonia, Ungaria), Ion Neda (Technische Universität Braunschweig, 
Germania), Sorin Roşca (University POLITEHNICA of Bucharest, România), Dieter 
Schlüter (ETH Zürich, Elveţia), Livia Simon Sarkadi (Corvinus University of 
Budapest, Ungaria), Acad. Bogdan Simionescu ("Gheorghe Asachi" Technical 
University of Iasi, România), Matthias Tamm (Technische Universität Braunschweig, 
Germania), Jeffrey Chi-Sheng Wu (National Taiwan University, Taiwan). 

De asemenea, în timpul conferinţei au fost susţinute 18 prezentări de tip 
“keynote”, dintre care 5 au fost susţinute de specialişti din străinătate: Eric Saint-
Aman (Franţa), Petri Uusi-Kyyny (Finlanda), Yongxia Sun (Polonia), Ibrahim Ilsidak 
(Turcia), Ritu Kataky (Marea Britanie). 

Conferinţa RICCCE 19 s-a bucurat de un real succes, peste 360 de abstracturi 
au fost înscrise la cele şase secţii, care au fost prezentate prin comunicări orale şi 
sesiuni de postere. 

Lucrările in extenso au fost publicate în volumul conferinţei în format 
electronic sau au fost trimise spre publicare la revista ISI “Chemical Engineering 
Communications” (Taylor & Francis), unde se va publica un număr special dedicat 
conferinţei, urmând procesul de recenzie al revistei, precum şi la revistele “Chemical 
and Biochemical Engineering Quarterly”, “Revista de Chimie”, “Romanian Journal 
of Materials” şi “Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society”. 

Organizatorii sunt recunoscători celor 9 sponsori: CIROM, BASF, LINDE, 
ABL&E-JASCO ROMANIA, CHEMSPEED, ANDREESCU LABOR & SOFT, 
AGILROM SCIENTIFIC SRL, HOFIGAL, SCIENT, RONEXPRIM şi le mulţumesc 
pentru sprijinul acordat, precum şi celor 2 Societăţi de Chimie şi respectiv de 
Inginerie Chimică din România, care au sponsorizat participarea unui număr de 
doctoranzi. 

Conferinţa RICCCE 19 a fost şi gazda unui eveniment artistic, participanţii 
având ocazia să vizioneze fotografii tematice ale artistului fotograf Dragoş Voicu, 
student în anul II al Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. 

 Preşedintele conferinţei, Prof. univ. dr. ing. Ioan Călinescu, Decanul Facultăţii 
de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor (FCASM) şi Vicepreşedintele conferinţei, 
Prof. univ. dr. ing. Catinca Secuianu, Prodecan (FCASM) mulţumesc tuturor 
participanţilor, colegilor care s-au ocupat de organizarea ştiinţifică a conferinţei şi, de 
asemenea, firmei EXORO SEMPER SRL, care s-a ocupat de organizarea 
evenimentului la Sibiu. 

Decembrie 2015 
 
     Prof. dr. ing. Catinca SECUIANU 
     Vicepreşedinte RICCCE 19 
    Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
c_secuianu@chim.upb.ro 
 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXII, 3/2015 47 

 

Convenția Europeană asupra industriei chimice mondiale 
 

În perioada 7-9 oct 2015 s-a desfășurat la Bruxelles Convenția Europeană asupra 
industriei chimice mondiale (Global Chemical Industry European Convention) în 
cadrul Adunării Generale a Consiliului European din industria chimică (acronim 
CEFIC). CEFIC este pricipala asociație profesională din industria chimică, fondată în 
anul 1959 cu numele Consiliul European al Federațiilor din Industria Chimică (de la 
care provine și acronimul CEFIC) și are sediul la Bruxelles. În anul 1990 asociația și-
a schimbat numele, acronimul CEFIC fiind menținut. CEFIC este forumul și vocea 
industriei chimice din Europa. Ca voce a industriei chimice europene, CEFIC este un 
partener angajat pentru factorii de decizie politică din Uniunea Europeană (UE), 
facilitând dialogul cu industria și schimbul de expertiză. CEFIC reprezintă 29000 de 
companii chimice mari, medii și mici din Europa, care asigură în mod direct 1,2 
milioane de locuri de muncă și produc 17% din producția mondială de produse 
chimice. 

Reprezentând întreaga gamă de producție de substanțe chimice, CEFIC este 
organizat în jurul a 6 programe care acoperă domeniile: 
• Energie & Sănătate și securitatea muncii (HSE, Health & Safety Executive) 
• Politica industrială 
• Legislație & afaceri instituționale  
• Gestionarea produselor 
• Cercetare și inovare 
• Afaceri publice 
• Durabilitate 
și, de asemenea, în jurul unor sectoare industriale, care privesc aspecte specifice 
legate de anumite substanțe sau grupuri de substanțe. CEFIC este un membru activ al 
Consiliului Internațional al Asociațiilor Chimice (CIAC), care îi reprezintă pe 
fabricanții și producătorii de produse chimice peste tot în lume și urmărește să 
consolideze cooperarea existentă cu organizațiile globale, cum ar fi The united 
nations environment programme (UNEP) și The Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) pentru a îmbunătăți managementul substanțelor 
chimice la nivel mondial. 

Scopul reuniunii din anul 2015 a fost o dezbatere a unor experți privitoare la 
legătura dintre schimbările climatice și cerințele competiționale ale companiilor 
chimice din Europa. Directorii generali de la cele mai mari companii din Europa au 
discutat despre viitorul industriei chimice în Europa. Discuția a început în cursul 
conferinței de presă a reuniunii, desfășurată pe 8 octombrie 2015, prin expunerea 
directorului executiv de la Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, care este și președintele 
CEFIC, urmată de cea a lui Hubert Mandery , director general CEFIC. Conferința de 
presă a inclus un sumar al prognozei industriei chimice și a abordat probleme legate 
de competitivitate în contextul reformei Sistemului de tranzacționare a certificatelor 
de emisii a Uniunii Europene (EU ETS), pentru Conferința Părților (COP 21) care are 
ca obiectiv stabilirea poziției industriei chimice în perspectiva unui acord 
internațional privind schimbările climatice (prevăzut a fi încheiat în decembrie 2015 
la COP21 din Paris). Negocierile anterioare celor de la Paris, au fost organizate pe 
baza faptului că fiecare țară sau regiune își va aduce propria contribuție la efortul 
global de atenuare a modificărilor climatice. Această abordare mai descentralizată 
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pare probabil să conducă la angajamente mai ambițioase din partea mai multor țări 
cheie. Proiectul canadian Demonstrarea tehnologiei secolului 21 (COP 21 TD) 
implementează un portal de cunoștințe pentru conștientizarea situației, pentru a 
sprijini personalul implicat la nivel strategic. Directorii din domeniu și factorii de 
decizie invitați să-și prezinte opiniile au fost: 
�   Jean-Pierre Clamadieu, Director executive Solvay și Președinte Cefic  
�   Daniel Calleja Crespo, Director General al Comisiei Europene pentru Mediu  
�   William D’haeseleer, Profesor la KUL, Mecanica aplicată și conversia 

energiei 
�   Philippe Lamberts, MEP, copreședintele grupului politic Greens/EFA  
  S-a organizat o excursie cu vizitarea Portului Antwerp (care este un mare 
combinat chimic, după cum rezultă și din imaginile următoare).   
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În cursul după amiezii de 9 octombrie 2015 s-a desfășurat conferința lărgită (cu 
public) a Adunării Generale CEFIC care a inclus:   
� Cuvântul de deschidere al lui Jean-Pierre Clamadieu  
� Discursul lui Jan Jambon, Vice-Prim Ministru Belgia 
� Introducere (mesaj video) a domnului Jean-Pascal van Ypersele, Vice-

Președinte IPPC 
� Dezbaterea “Politica europeană a schimbării climatice: salvează planeta și 

industria?”  În cadrul acestei dezbateri și-au exprimat opiniile și au dat 
răspunsuri la întrebări: 
� Jean-Pierre Clamadieu, Director executiv Solvay și Președinte Cefic 
� Daniel Calleja Crespo, Director General al Comisiei Europene pentru  

Mediu  
� William D’haeseleer, Profesor la KUL, Mecanică aplicată și conversia 

energiei  
� Philippe Lamberts, MEP, copreședintele grupului politic Greens/EFA  

 
Sunt date în continuare câteva din cele mai importante decizii care s-au luat cu 

prilejul acestei adunări. 
 

Pozitia CEFIC privitoare la Acordul internațional privind schimbările climatice  
de la COP21 Paris 

 
Acordul Paris-COP21 trebuie să lucreze cu și pentru afaceri! De la Paris-

COP21, se așteaptă un acord global de succes pe termen lung care accelerează 
dezvoltarea tehnologiilor competitive cu degajări reduse de oxizi de carbon, evitând 
în același timp denaturarea concurenței și asigurarea unei repartizări a sarcinilor între 
Europa și alte economii concurente. Se va face apel la guverne să pună în aplicare 
Acordul de la Paris într-un mod care asigură o reducere echitabilă a emisiilor de 
dioxid de carbon (Greenhouse Gas Emissions, GES)  în toate sectoarele lor 
economice. 

 
1. CEFIC sprijin ă acordul internațional privind schimbările climatice de la 

Paris. Companiile europene de chimie furnizează soluții care contribuie la apariția 
unei economii cu conținut scăzut de carbon. Astel,  în ultimii 25 de ani companiile 
europene de chimie au redus la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră. Ele se 
angajează să aducă o contribuție suplimentară în lupta împotriva schimbărilor 
climatice globale, prin dezvoltarea de tehnologii și produse inovatoare, cu conținut 
scăzut de carbon, care aduc o contribuție semnificativă la dorințele societății de a 
reduce emisiile de carbon. CEFIC sprijină obiectivul celei de-a 21-a Conferințe a 
părților la Convenția cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP21/ 
CMP11) și anume, de a realiza un nou acord internațional global asupra climei, 
aplicabil în toate țările, cu scopul de a menține creșterea temperaturii globale sub 2° 
C. 

 
2. CEFIC sprijin ă tranziția către o economie competitivă cu emisii reduse de 

carbon. CEFIC recunoaște necesitatea de a reduce emisiile de carbon la nivel 
mondial cu scopul de a preveni schimbările climatice și sprijină obiectivul unei 
economii competitive cu emisii scăzute de carbon. Pentru industria chimică, 



50 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXII, 3/2015 

competitivitatea depinde de costul energiei. CEFIC sprijină politicile care au ca scop 
diminuarea costurilor cu energia prin reducerea politicilor de cost și creșterea 
eficienței, prin urmare, susține creșterea competitivității și a investițiilor. În particular, 
CEFIC susține o cale către o economie cu emisii scăzute de carbon, conform căreia 
scopul politicii este de a reduce mai degrabă costurile de decarbonizare pentru a fi 
competitive, decât a crește costul materiilor prime esențiale și a energiei. 

 
3. CEFIC urm ărește ca țările cu emisii majore să se angajeze în acțiuni 

comparabile și la fel de ambițioase. UE a depus deja Contribuțiile scontate la nivel 
național (INDCs), prin care se angajează la o reducere ambițioasă de cel puțin 40% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră între anul 1990 și anul 2030. UE urmărește ca toate 
părțile din convenție și îndeosebi țările care emit major, să facă angajamente tot atât 
de ambițioase, în scopul de a evita denaturarea concurenței, oferind în același timp o 
predictibilitate pe termen lung, ceea ce este necesar pentru investiții, creare de locuri 
de muncă și creștere economică. În măsura în care angajamentele urmează să fie 
respectate prin intermediul unor prețuri stabilite pentru decarbonizare, scopul ar 
trebui să fie promovarea reducerii emisiilor globale la cele mai mici costuri 
economice pentru societate. În acest scop, UE analizează toate părțile la Convenție, 
pentru a se asigura că mecanismele de stabilire a prețurilor pentru decarbonizare sunt 
instrumente cu caracter global, bazate pe piață, concepute pentru a realiza reducerile 
de emisii la cele mai mici costuri posibile pentru industrie: aceste măsuri sunt 
structurate în așa fel încât să se evite denaturarea concurenței pe piața mondială și/ 
sau bazarea lor pe bariere comerciale; veniturile obținute sunt reinvestite în soluții 
inovatoare, cu costuri performante și emisii reduse de carbon. 

 
4. Acordul ar trebui să fie obligatoriu, transparent și comparabil pentru toate 

păr țile. Acordul COP21 ar trebui să aibă forță juridică, obligatorie pentru toate părțile 
principale care emit și să conțină dispoziții eficiente și comparabile pentru punerea sa 
în aplicare. Acestea ar trebui să includă criterii solide pentru măsurarea reducerilor de 
emisii, susținute de reguli clare, simple și transparente pentru monitorizarea anuală, 
raportarea și verificarea obiectivelor de reducere a emisiilor. Ar trebui să fie evitată 
denaturarea concurenței. 

 
 Sunt prezentate in continuare principalele materiale care au facut obiectul 
dezbaterilor de la conferinta de la Bruxelles. 
 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXII, 3/2015 51 

Page 1

Asian chemicals production outpaces 
other regions

World chemicals sales in 2014 are valued at € 3.232 billion. The European 

Union accounts for 17% of the total
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Source: Cefic chemdata International  
 

Fig.1. Planiglobul cu marcarea producției de chimicale (a Asiei depășește pe cea a 
celorlalte regiuni!) 

Page 1

The health of our sector also determines the 
health of the overall industrial base in Europe

Source: Cefic chemdata International  
 

Fig.2. Evoluția numărului de locuri de  munca in industria chimica in UE. Numărul 
de locuri de  munca în industria chimică în UE a scăzut treptat, rămânând constant 
după 2010. S-a subliniat faptul ca buna funcționare a domeniului chimiei asigură 

buna funcționare a întregii baze industriale din UE! 
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Stagnant growth for the EU chemicals sector 
during Jan-July 2015 (y-o-y)

 
Fig.3.  Evoluția productiei de produse chimice în UE în perioada 2000-2015. 

Producția de produse chimice în UE a prezentat fluctuații importante 2004-2012, dar 
a rămas stagnantă în perioada ian.-iul. 2015, ceea ce arată că au fost întreprinse 

măsuri în vederea limitării emisiilor de gaze de seră. 
 

Significant output growth in specialty 
chemicals for the first half of 2015 (+4.2%, y-o-y)

 
Fig.4. Creșterea semnificativă a producției de produse chimice pentru prima jumătate 

anului 2015 (+ 4,2%) 
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World GDP Outlook (2015-2016)

Source: Cefic EOTF 17-Sep-2015

 
Fig.5. Perspectiva mondială a PIB-ului (2015-2016) 

 

EU Chemicals Outlook (2015-2016)

Source: Cefic EOTF 17-Sep-2015

 
 

Fig.6. Perspectiva producției chimice în UE (2015-2016); schimbările anuale sunt 
date în % 
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Page 7

Trends in overall growth expected to 
continue

2014 2030

€6,3 Tn€3,2 Tn

Source: Cefic chemdata International and cefic analysis  
 
 

Fig.7. Tendințe așteptate în creșterea mondială  
 

Page 8

EU chemicals sales nearly double in 20 
years, while its world market share halves

 
 

Fig.8. Evoluţia vânzărilor de produse chimice în UE (s-a dublat în ultimii 20 de ani, 
în timp ce piața globală s-a înjumătățit!)  
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EU in 2014 became for the first time a 
net importer of petrochemicals

 
Fig.9. Fluxurile comerciale extracomunitare de produse petrochimice care arată că în 
anul 2014 UE a devenit pentru prima dată un importator net de produse petrochimice 

Page 10

Energy intensity slashed in half during 23 
year period

The use of combined heat and power units, a shift to higher value-added, lower energy-

intensive products, have all contributed to our energy efficiency gains

+71%

-24%

 
Fig.10. Utilizarea de unități de cogenerare și încălzire urbană, orientarea produselor 

către cele cu valoare adăugată mai mare și mai puțin consumatoare de energie au 
contribuit la o creștere a eficienței energetice în UE. Intensitatea energetică s-a redus 

la jumătate în perioada a 23 de ani. 
 

Prof.Dr.Ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU 
Universitatea Politehnica din București, participant CEFIC 

em_ungureanu2000@yahoo.com 
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