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In memoriam 

 
Profesor Doctor Mircea IOVU (1930-2015) 

 

 
 
Cadre didactice și doctoranzi din Facultatea de Farmacie - UMF „Carol 

Davila” București, Facultatea de Chimie - Universitatea București, Universitatea 

Politehnica București, împreună cu toți cei care l-au apreciat și l-au iubit pe Domnul 
Profesor Mircea Iovu 

Acest sfârșit de toamnă târzie a adus o veste tulburătoare. Domnul Profesor 
Mircea Iovu a plecat dintre noi. După o săptămână cu ploi interminabile, sufletul 
Profesorului și-a luat zborul într-o zi însorită și de mare sărbătoare pentru noi 
românii: 30 noiembrie 2015, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României.  

Viața și destinul Domniei sale au fost dintre cele hărăzite de Dumnezeu de a fi 
printre cei aleși. S-a născut într-o zi mare, 7 ianuarie 1930, Soborul Sfântului Ioan 
Botezătorul și s-a stins într-o altă zi la fel de însemnată. 

 Domnul Profesor Mircea Iovu a venit la “chemări adânci de mume” în data de 
7 ianuarie 1930, în localitatea Comăna de Jos, Județul Brașov, având părinți pe 
Alexandru și Ioana. 

 Firea lui dreaptă și puternică, a avut rădăcini în descendența bunicului Vlad 
Costea, participant de seamă la Marea Adunare de la Alba Iulia 1918. 

 Fiu al Țării Făgărașului, adevarată vatră de cuget și simțire românească, 
Profesorul Mircea Iovu a fost crescut și educat în spiritul locului, unde credința în 
Dumnezeu, cultul muncii (“Roagă-te și lucră”, cum adesea ne spunea, dupa vorbele 
unui dicton latin Ora et labora), hărnicia, cinstea și omenia au fost reperele vieții 
Domniei sale. 

 Domnul Profesor Mircea Iovu a urmat cursurile Facultății de Chimie din 
Universitatea București, între anii 1949-1953. În anul 1961 a devenit Doctor în 
Chimie, teza de doctorat având tema “Reacții catalizate de halogenuri alchilaluminice 
complexe. Polimerizare, alchilare, condensare”. 
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 Între anii 1961-1963 a urmat cursuri de specializare de chimie organică 
privind spectrometria în infraroșu, în RDG. 

 A devenit conducător științific de doctorat, specialitatea Chimie Organică, 
începând cu anul 1969. 

 Între anii 1953-1972, îmbrățișând cariera universitară, a parcurs toate treptele 
afirmării didactice, asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar, profesor 
universitar la Universitatea București. 

Din septembrie 1972 a devenit profesor titular și Șef Disciplină Chimie 
Organică, la Facultatea de Farmacie, din cadrul UMF “Carol Davila” București. Aici, 
până în anul 2000, când s-a pensionat și apoi în calitate de profesor consultant și 
conducător de doctorat,  a format, îndru-mat și educat sute de studenți în farmacie; au 
finalizat tezele de doctorat sub conducerea Domniei sale 38 de chimiști și farmaciști. 
Trebuie amintit faptul că Domnul Profesor Mircea Iovu a condus în cotutelă cu 
Universitatea din Sevilla o teză de doctorat (2003) și a fost raportor la o teză de la 
Universitatea din Orleans (2009).  

În cei 60 de ani de carieră universitară, activitatea de cercetare prodigioasă s-a 
concretizat prin:  

-cursuri, monografii, 11 cărți și manuale (cartea de Chimie Organică “de 
căpătâi’ după care au învățat generații întregi de studenți în farmacie, a numărat 5 
ediții, care au fost premiate de către Ministerul Învățământului) 

-peste 140 de lucrări științifice originale, cu caracter fundamental și aplicativ, 
publicate în reviste de prestigiu din țară și străinătate, dintre care 77 cotate ISI 

-12 brevete OSIM 
-a fost realizator al produsului original Fluoramin, destinat profilaxiei cariei 

dentare 
-a realizat 18 contracte de cercetare științifică (4 cu Academia de Științe 

Medicale) și 8 granturi 
-a realizat peste 800 de compuși chimici noi, pe care i-a caracterizat și 

multora le-a testat acțiunea biologică 
Din anul 2001, CNCSIS a certificat și recunoscut Centrul de Cercetare 

„Sinteză și Analiză Organică”, devenind Director. 
-în 2008 a apărut varianta în limba engleză Organic Chemistry (autor și editor) 
-2003 “Droguri legale” (autor și editor) 
-2009 “Chimie Organica metode experimentale” 
-2011 “A textbook of Organic Chemistry”, Preston University Edition, Pakistan 
- a fost numit de către Ministerul Educației și Învățământului în Comisia pentru 

avizarea Normelor Interne și omologarea mijloacelor de învățământ (1972) 
-în 1976 a fost numit de către Ministerul Educației și Învățământului, 

Coordonator al Comisiei pentru urmărirea și recepționarea temelor din Planul Național 
Unic de Dezvoltare pentru temele finanțate de la buget 

-pentru lucrarea “Condensarea bis-clorometil-eterilor cu amine terțiare. O nouă 
reacție” , publicată în Revue Roumaine de Chimie în 1984, a primit Premiul Gheorghe 
Spacu al Academiei Române (1982) 

-pentru întreaga activitate, la 15 septembrie 2009 a obținut Premiul Societății de 

Chimie din România și Medalia Costin D. Nenițescu. 
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Prof. Dr. Mircea Iovu și Dr. Chim. Isabela 

Țârcomnicu 

 
Prof. Dr. Mircea Iovu, Dr. Chim. Isabela 
Țârcomnicu, Prof. Dr. Christina Marie 

Zălaru 

 
Prof. Dr. Mircea Iovu, Conf. Dr. Teodor 

Octavian Nicolescu, Prof. Dr. Florica 
Nicolescu 

 
Prof. Dr. Mircea Iovu și Prof. Dr. 

Hillebrand Mihaela 
 

Pentru toate acestea și pentru multe altele, pe care din emoție, poate, să ne 
iertați Domnule Profesor, nu le-am enumerat, ne înclinăm cu respect și cu admirație. 

Dar mai presus de pedagogul, profesorul și cercetătorul Mircea Iovu stă Omul. 
“Omul, ce măreț, ce minunat, ce mândru sună acest cuvânt!”, spune un personaj din 
“Azilul de noapte” de Maxim Gorki. Omul Mircea Iovu, cu ochi frumoși și iscoditori, 
de cerb carpatin, care dintr-o privire îți cerceta lăuntrul, încât nici cel mai mic reziduu 
de minciună nevinovată nu-i putea trece dinainte…Bunătatea, modestia, dârzenia, 
bunacuviință, dar mai ales dragostea nemarginită pentru studenții merituoși, îl 
determinau să-i încurajeze pe aceștia în aprofundarea studiilor și după facultate.  
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Prof. Dr. Mircea Iovu felicitat de Prof. Sorin Roșca și Prof. Raluca Stan 

Un zâmbet, râsul nestăvilit și bucuria pe care le degaja în relațiile cu cei din jur, 
te determinau la autoperfecționare continuă și îți dădeau aripi, convins fiind că nimic nu 
este imposibil. Ce frumos se împletesc aici vorbele marelui Nichita: “Oamenii sunt 
păsări cu aripi crescute pe dinăuntru”. 

Un vechi proverb românesc spune: “A fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru 
mare!” Profesorul și Omul Mircea Iovu și-au iubit deopotrivă profesia și familia: 
părinții, fiul - Domnul Profesor Horia Iovu, soția - Doamna Doctor Farmacist Rodica 
Iovu, nepoții cei mari și pe cei mai mici, pe care i-a respectat și i-a iubit, divinizându-i. 

Și acum…vă vom spune Domnule Profesor Mircea Iovu, ceea ce credem că vă 
îmbracă întreaga viață, prin locuțiunea Academicianului George Călinescu, pe care a 
rostit-o la comemorarea unui titan al literaturii române, Mihail Sadoveanu, parafrazând 
cuvintele ecleziastului: „Acum slobozește pe robul Tău Stăpâne, după cuvântul Tău, în 

pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta. Vei pluti peste Styx!” 

 
   Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Amin. 
 

Denisa Ioana UDEANU 
Lecturer PhD  

Faculty of Pharmacy 
U.M.F. "Carol Davila", Bucharest 
denisaudeanu@gmail.com  

Florica NICOLESCU 
Profesor dr. 
florica.nicolescu@gmail.com 
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 Introducere 

Perioada la care se referă raportul este jalonată de două evenimente importante 
în viața Societății: 2011 a fost declarat prin UNESCO an internațional al chimiei și a 
constituit un prilej real de promovare a chimiei în lume, un moment de solidaritate 
profesională imediată care a generat programe de activități cu obiective mai 
îndrăznețe și cu implementare de metode inovative. Acest impuls a fost pozitiv 
resimțit și de Societatea de Chimie din România, cu atât mai mult cu cât în România, 
SChR avea deja din 2008 un program de activitate denumit Anul 2008, an de 
promovare a chimiei în România și care era alcătuit ca un ghid general pentru 
atingerea scopului Societății. 
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Acest scop este prezentat în Statutul SChR în care se arată că obiectivul 
fundamental al SChR vizează „promovarea disciplinelor chimiei sub toate aspectele”. 

Încheierea perioadei la care se referă Raportul este anul 2015 pe care îl 
considerăm un an aniversar important: se împlinesc 125 de ani de la fondarea 
Societății Române de Științe-prima societate profesională în domeniul chimiei din țara 
noastră creată de dr. Constantin Istrati(1890). Aceasta a fost o organizație profesional-
științifică de prestigiu recunoscută unanim pe plan european așa cum o arată iluștrii 
săi membri de onoare între care: Emil Fischer, Adolf von Bayer, August Wilhelm von 
Hofman, Augustt Kekule din Germania, Charles Friedel, Paul Sabatier din Franța, D. 
Mendeleeev din Rusia, S. Cannizzaro din Italia și alții. Anul 2015 este așadar un prilej 
de readucere în conștiința chimiștilor români și colegilor din lume a muncii, 
experienței și reputației înaintașilor noștri. 

Prezentul Raport este elaborat de Consiliul de Conducere ales în anul 2010 
(vezi Anexa 1A) și a funcționat pe baza analizelor de activitate anterioare sau 
elaborate în cursul mandatului (Anexa 1B). Activitățile consemnate în Raport, 
îndeosebi în forma concisă din anexe, rezultă din rapoartele individuale ale membrilor 
Biroului Executiv și mai ales din rapoartele înaintate de filiale și secții așa cum au 
rezultat din Adunările de Raport și Alegeri desfășurate în perioada octombrie-
noiembrie 2015. 

 
Obiective 
În conformitate cu Statutul SChR  și cu documentele rezultate din analiza 

activității anterioare (Anexa 1B) au fost stabilite următoarele obiective pentru 
orientarea activității în perioada 2011-2015: 

O1. Completarea şi ajustarea structurii organizatorice pentru a sprijini mai 
efficient atingerea obiectivelor profesionale 

O2. Atragerea tineretului spre studiul şi profesarea în domeniul chimei 
O3. Stimularea producţiei ştiinţifice, a schimbului de idei, a colaborării 

ştiinţifice şi a diseminării rezultatelor 
O4. Popularizarea chimiei în rândul publicului larg; formarea unei imagini 

corecte asupra rolului şi importanţei chimiei în societatea modernă; 
O5. Dezvoltarea colaborărilor pe plan intern şi internaţional; 
O6. Asigurarea suportului financiar necesar. 
În bună măsură obiectivele stabilite reprezintă continuări şi dezvoltări fireşti 

ale liniilor directoare de bază în munca Societăţii.  
 
 O1. Completarea şi ajustarea structurii organizatorice 

Transpunerea în prcatică, în activitatea Societăţii a linnilor directoare este 
realizată prin activitatea filialelor (organizate pe principiul teritorial) şi secţiilor 
(constituite după criteriul profesional). 

Organizarea filialelor teritoriale (vezi Anexa 2 şi Anexa 3) este în linii mari 
încheiată ilustrând o bună acoperire a regiunilor ţării şi incluzând majoritatea centrelor 
relevante (educaţie medie şi universitară, cercetare ştiinţifică, industrie). În perioada la 
care se referă raportul a fost organizată o filială, a 21-a, în Câmpulung Moldovenesc 
care s-a dovedit oportună (acoperă zona Moldovei de Nord) şi a realizat deja acţiuni 
de importanţă pe plan naţional (Conferinţa pentru învăţămît preuniversitar din 2014).   

Singura regiune geografică având o populaţie intelectuală interesată de 
domeniul chimiei şi – intr-o mare măsură – de producţia chimică este cea din 
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Transilvania, având drept potenţiale centre Sibiu şi Alba Iulia. Această problemă 
rămâne să fie analizată de viitorul Consiliu.  

O reformă mai importantă începută în acest an priveşte extinderea activităţii 
secţiilor. Au fost organizate 4 noi secţii (Chimia Organică şi Macromoleculară, 
Chimia Alimentară, Electrochimie şi Ştiinţele Separării) şi au fost făcute alegeri în 
toate secţiile.  

În prezent sunt aşteptate propuneri de activitate cu acţiuni interesante, 
stabilirea de colaborări interne şi internaţionale (prin structurile corespunzătoare ale 
EuCheMS) iar analizele de activitate să fie făcute la intervale mai scurte (1 an) pentru 
a remedia operativ eventuale disfuncţionalităţi.  

 
O2. Atragerea tinerilor spre studiu şi profesare în domeniul chimiei 
Se poate afirma că atragerea tinerilor spre studiu şi profesare în domeniul 

chimiei este unul dintre obiectivele cele mai importante ale SChR, obiectiv căruia i-au 
fost dedicate substanţiale eforturi în Consiliul de Conducere, filiale şi secţii. 

Scăderea accentuată a producţiei chimice şi a locurilor de muncă în industrie, 
cercetare şi învăţământul de chimie, au produs o scădere vădită a interesului pentru 
studiul acestei discipline şi profesarea ulterioară în domeniul chimiei.  

Învăţământul preuniversitar de chimie suferă de pe urma carenţelor în 
activitatea experimentală în şcoli şi licee, rămâne adeseori neatractiv ca urmare a 
schematizării şi formulării exagerate. 

Nu este făcută o informare corectă a publicului larg prin mijloacele media 
despre rolul şi importanţa chimiei în societatea modernă şi în cea din viitor. Toate 
acestea conduc spre îndepărtarea treptată de chimie a tinerilor. Pornind de la aceste 
realităţi, SChR a decis o implicare mai directă şi mai diversificată în colaborare cu 
învăţământul îndeosebi cel preuniversitar pentru a găsi forme atractive şi eficiente de 
formare în rândul tinerilor a interesului şi plăcerii de a cunoaşte chimia. 

Concursurile profesionale pentru elevii din învăţământul preuniversitar 
constituie de multă vreme o modalitate agreată şi frecventată de elevi. Datele 
prezentate în Anexa 4 arată o dezvoltare impresionantă a acestei activităţi în prezent: 
de la cele 2-3 concursuri de amploare naţională organizate după reglementări ale 
olimpiadelor şcolare, în prezent sunt organizate zeci de astfel de concursuri prin 
colaborarea filialelor SChR cu universităţi, bună parte din acestea purtând nume ale 
personalităţilor din trecute ale chimiei româneşti (Petru Poni, Gheorghe Spacu, Costin 
D. Neniţescu, Raluca Ripan, Coriolan Drăgulescu, George Ostrogovici, Cristofor 
Simionescu, etc.). 

Este interesant faptul că acest gen de activitate a fost aplicat cu deosebit succes 
la vârste fragede ale elevilor din şcolile primare sau chiar preşcolare (6-8 ani, 
Kid’sLab) 

Un element inedit, care sperăm să se extindă în viitor, îl constituie apariția 
inițiativelor de organizare a unor competiții profesionale, originale venite de la mari 
companii de chimie: BASF a organizat în colaborare cu SChR concursurile  Chain 
Reactions și  Eroii Viitorului,  foarte favorabil primite de elevii de liceu din toată țara 
pentru aptitudinea acestor competiții de a dezvolta creativitatea, utilitatea practică și 
spiritul de lucru în echipă. Un important succes a fost înregistrat în ultimii ani prin 
includerea între prioritățile SChR sale a sprijinului acordat activităților din programul 
Școala altfel, inițiat de Ministerul Educației. Practic toate filialele au realizat activități 
variate având drept scop contactul direct al elevilor cu laboratoarele, metodele și 
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corpul didactic al facultăților de profil (vezi Anexa 5). Foarte important este faptul că 
în aceste contacte un rol major îl are promovarea activității experimentale directe și 
prezentarea metodelor instrumentale moderne curent utilizate în universități. În multe 
cazuri filialele SChR au impulsionat, prin colaborarea cu facultățile și inspectoratele 
școlare județene, includerea activității practice ca o componentă  majoră a educației în 
chimie (prin sarcini experimentale în concursuri profesionale, prin pregătirea concretă 
a elevilor olimpici și în laboratoare universitare, prin diseminarea rezultatelor muncii 
experimentale a elevilor) (vezi Anexa 6). 

În activitățile organizate cu tinerii, un loc important îl ocupă tematica legată de 
protecția mediului. Câteva exemple de activități de acest fel sunt prezentate în Anexa 
7 în care se poate observa și perseverența în a organiza sistematic activități care au 
avut un succes clar (Omul. Mediul. Poluarea; Protejați planeta albastră; Educație 
pentru un mediu curat). 

Merită a fi evidențiată consecvența cu care Secția de Educație în chimie a 
SChR a organizat anual edițiile III-VII ale Conferinței naționale pentru învățământ 
preuniversitar (vezi Anexa 8). 

Această activitate scoate în evidență și responsabilitatea cu care filialele au 
tratat organizarea sus numitei manifestări existând o adevărată întrecere pentru 
asigurarea bunelor oficii și ospitalității de gazdă ale filialelor organizatoare. 

 
O3. Stimularea producției științifice, a schimbului de idei, a colaborării    

 științifice  și a diseminării rezultatelor 
Sub acest aspect explicit formulat în statut, Societatea are o lungă și fructuoasă 

experiență încă din perioada de început a activității sale: amintim că la scurtă vreme 
după fondarea sa, SChR  și-a asumat și a organizat într-un mod unanim apreciat, 
Congresul IUPAC (1926). 

În perioada la care se referă Raportul, SChR a colaborat la organizarea unui 
impresionant număr de congrese, conferinţe, simpozioane şi colocvii ştiinţifice, în 
marea lor majoritate având o participare internaţională în accord cu spiritul muncii de 
cercetare ştiinţifică şi exigenţele perioadei moderne. În Anexa 9 este prezentată o listă 
a unei părţi din aceste manifestări din care rezultă rolul SChR mergând de la calitatea 
de principal responsabil la cea – mai frecventă – de colaborator apropiat al 
universităţilor, instituţiilor sau societăţilor partenere. Important este faptul că în toate 
aceste manifestări SChR are un rol mobilizator, de antrenare a colegilor la o 
participare activă la dezbaterile ştiinţifice. 

Faptul că un astfel de rol este firesc pentru specificul SChR rezultă şi dintr-o 
examinare a potenţialului uman disponibil într-o unitate organizatorică a acetuia, 
Filiala SChR Iaşi (Anexa 10). Acest agregat impresionant cu forţă spirituală (cercetare 
ştiinţifică, educaţie în toate cele trei cicluri, publicaţii) nu este unică fiind asemănător 
regăsit în toate centrele universitare mari (Bucureşti, Cluj, Timişoara). Desigur 
majoritatea filialelor nu ating resurse umane de aceeaşi anvergură, dar există în toate 
cazurile nuclee intelectuale capabile să coaguleze eforturi, să creeze emulaţie şi să 
promoveze iniţiative. 

Este important faptul că în toate aceste structuri există un număr important de 
tineri care aduc entuziasm, putere de muncă şi aspiraţii de progres. SChR a răspuns 
acestor calităţi şi conbtribuţii prin diferite mijloace. Unul dintre acestea îl constituie 
sprijinul material pentru participarea tinerilor masteranzi, doctoranzi la conferinţe 
ştiinţifice (Anexa 11). 
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O4. Popularizarea chimiei în rândul publicului larg, formarea unei imagini 
 corecte asupra rolului şi importanţei chimiei în societatea modernă 

Una dintre deficienţele majore care împietează grav susţinerea publică a 
chimiei este percepţia incorectă a rolului şi importanţei chimiei de către publicul larg. 
Există curent opinii  binecunoscute despre periclitatea produselor de sinteză, utilizarea 
pesticidelor, contrapunerea chimiei cu produsele naturale. În ultimă instanţă acestea 
diminuează  suportul popular şi politic faţă de nevoile chimiei şi pot întârzia 
decoperirile noi atât de necesare pentru viitorul omenirii. 

Înţelegând că este esenţial să fie făcute eforturi generalizate şi coagulate în 
campanii  pentru a prezenta publicului larg adevărul despre realizările şi obiectivele 
chimiei, SChR a stabilit din 2013, un program de activităţi în acest scop. Deşi 
rezultatele sunt încă modeste ele merită să fie dezbătute şi eventual – generalizate. 
Câteva dintre acestea sunt prezentate în Anexa 12 din care se poate desprinde 
experienţa acumulată de Filiala SChR-Bucureşti -3 privind colaborarea cu mass-
media precum şi interesul publicului pentru teme privind implicarea chimiei în viaţa 
cotidiană. 

Publicaţiile SChR sunt prezentate în Anexa 13 şi reflectă o creştere calitativă a 
publicaţiilor ştiinţifice (Revista de Chimie a realizat o creştere cu cca 30% a 
coeficientului de impact în 2015 faţă de 2010) precum şi o apariţie constantă şi 
interesantă a Buletinului SChR. Pe de altă parte există deficienţe în editarea 
publicaţiilor pentru tineret (îndeosebi elevi de liceu) în dezacord cu eforturile pozitive 
ale altor acţiuni pe această linie. 

 
O5. Dezvoltarea colaborărilor pe plan intern şi internaţional 
Colaborări pe plan intern 
Se poate spune că, practic întreaga activitate a SChR se bazează pe o largă 

colaborare cu numeroşi parteneri din universităţi, licee, institute de cercetare, alte 
societăţi ştiinţifice şi profesionale şi societăţi comerciale (Anexa 14). Este o 
caracteristică generală faptul că aceste colaborări decurg într-o foarte bună atmosferă, 
dominată de ataşamentul comun faţă de obiectivele vizate, de încredere şi preţuire 
reciprocă.SChR nu îngrădeşte în niciun fel ci stimulează participarea membrilor săi la 
activitatea altor societăţi profesionale considerând că aceasta este o cale de întărire 
prin contacte profesionale, a colaborării în interesul promovării chimei. 

În acelaşi sens se desfăşoară colaborarea cu Academia Română, inclusiv 
filialele sale teritoriale, Academia de Ştiinţe Tehnice, organismele naţionale de 
organizare a cercetării ştiinţifice şi de finanţare a învăţământului superior. Un produs 
important al acestei colaborări a constat în Raportul privind cercetarea ştiinţifică în 
chimia din România, un document valoros elaborate sub conducerea acad. Bogdan 
Simionescu, dar care din păcate nu a condus la măsuri pertinente, concrete din partea 
autorităţilor în drept. Colaborarea cu unităţi de producţie industrială din domeniul 
chimiei, care în cazul altor societăţi de chimie din lume ocupă un rol important în 
cazul SChR rămâne foarte redusă la noi din cauza scăderii potenţialului industriei 
chimice din România cât şi din cauza iniţiativelor prea reduse din partea SChR. În 
cazurile în care astfel de colaborări ai fost totuşi iniţiate (partenerii BASF, l’Oreal, 
Syscom, Hofigal, Ceprocim, Azomureş, întreprinderi de medicamente, Asociaţia 
producătorilor şi distribuitorilor de chimicale din România), influenţele pozitive 
îndeosebi pentru formarea profesională a tinerilor, nu au întârziat să apară. 
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Colaborarea internaţională a cunoscut în perioada analizată o evidentă 
evoluţie pozitivă (Anexa 15) iniţiată adeseori prin conferinţe ştiinţifice internaţionale, 
colaborarea a fost consolidată prin activităţi mediate de către Asociaţia Europeană de 
profil, EuCheMS, precum şi prin protocoale de colaborare bilaterală cu societăţile de 
chimie din SUA, Franţa, Germania, Ungaria şi cu Societăţi Sud-Est Europene (Grecia, 
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Muntenegru, Turcia). 

Activitatea personală eficientă precum şi creşterea generală a prestigiului 
SChR au condus la alegerea sau  numirea unor membri SChR în organisme şi grupuri 
de lucru europene (Anexa 16).  

În ansamblu prin activitatea sa internaţională SChR s-a evidenţiat ca un 
partener activ şi responsabil. Pe de altă parte SChR şi-a exprimat satisfacţia şi 
recunoştinţa pentru colaborarea unor parteneri din străinătate prin acordarea de 
distincţii (titluri de membri de onoare, medalii ale SChR)  (Anexa 17). 

În conformitate cu regulamentele adoptate, SChR a acordat distincţii 
membrilor Societăţii: diplome de onoare, medalii şi premii ale SChR (Anexa 18) 

 
O6. Asigurarea suportului financiar necesar 
Informaţiile privind activitatea financiară a SChR în perioada 2011-2015 şi 

date comparative cu perioada anterioară sunt prezentate sintetic în Anexa 19 şi Anexa 
20. Se remarcă faptul că activitatea financiară recentă se încheie cu un excedent deşi 
au fost efectuate cheltuieli importante legate de acordarea premiilor SChR pentru anii 
2012, 2013 şi 2014 (în total 10 premii în valoare ce circa 14.000 RON). Principala 
sarcină care rămâne pentru viitor constă în diversificarea surselor de finanţare în 
accord cu statutul SChR şi legislaţia financiară în vigoare pentru a permite obţinerea 
unor fonduri mai substanţiale în măsură să permită mai multe şi mai eficiente 
activităţi pentru promovarea chimiei în România. 

 
Activitatea Secțiilor științifice ale SChR în perioada 2010-2015 
 
În obiectivele stabilite în Adunarea Generală de Alegeri din 2010, pentru 

orientarea activității în perioada 2010-2015, au fost: 
- eficientizarea structurii organizatorice, atragerea tineretului către 

domeniul chimiei; 
- dezvoltarea relațiilor de colaborare pe plan naţional a membrilor SChR. 
 
În Art. 6 al Statutului SChR sunt nominalizate 11 Secțiuni Științifice; 

membrii acestor secțiuni au participat la activitățile ştiințifice organizate la nivelul 
SChR. 

Secțiunile științifice care au organizat și desfășurat activităţi specifice, au fost: 
Chimie fizică; Chimie analitică; Chimie tehnologică, inginerie chimică şi 
petrochimică; Documentare şi informatică, educaţie în chimie, nomenclatură 
chimică, istoria chimiei; Chimia şi protecţia mediului înconjurător; în perioada 2010-
2015 au apărut şi desfășurat activităţi specifice, noi secțiuni: Secția pentru tineret, 
Secția Știința separării. 

 
Se prezintă in continuare principalele acțiuni desfășurate în cadrul activităților 

secțiunilor științifice:  
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1. Secția Chimie Fizică 
- implicarea în activitatea de organizare a: International Conference of 

Physical Chemistry "Romphyschem-15 (Romania, 2013); 7th Workshop-ului 
International "Advanced optical and X-ray characterization techniques of 
multifunctional materials for information and communication technologies, health 
and renewable energy applications", Romania, 2015;  

- realizarea de interviuri la Radio România Cultural (2014-2015) pentru 
stabilirea unei relații de susținere prin mass media a chimiei. 

 
2. Secția Chimie Analitică: 
- Honorary Symposium Constantin LUCA - “Membranes and Membrane 

Processes on Environmental Protection” - RICCCE 2011, Romania; Summer School 
European Membrane Society, Bucharest, 2010; 

- seminar Nouveaux matériaux pour la reconnaissance electrochimique des 
mineraux et des espèces biologiques "NOMARES", în cadrul Conferinței Naționale 
de Chimie 2014 Căciulata şi în București 2012; 

- iniţierea şi acordarea premiului special “Constantin Luca” pentru cea mai 
bună tratare a subiectelor de Chimie Analitică, în cadrul concursului „Petru Spacu”, 
București, UPB - 2012, 2013, 2014. 

 
3. Secția Chimie Tehnologică, Inginerie chimică și Petrochimie 
- Seminarul Național “Biocarburanții – Realități și Perspective”, UPG 

Ploiești, 2010; 
- Seminarul “Implicațiile utilizării biocombustibililor”, București, 2011; 
- Organizarea unor mese rotunde în cadrul Conferințelor PRIOCHEM: 

„Trends in Petroleum Refining” – 2012; „Trends in Petrochemistry” –2013; „Gazele 
de șist” –2014, UPG Ploiesti, UPB, cu participare internațională, București. 

 
4. Secția Documentare, educație în chimie, istoria chimiei 

Organizarea Conferințelor Naționale de Chimie – Învățământul 
preuniversitar, manifestare anuală cu edițiile: Ediţia a III-a: Învățământul 
preuniversitar Prezent, reformă, viitor, 2011 Constanţa; Ediţia a IV-a: Învățământul 
preuniversitar Știință şi educație pentru dezvoltare durabilă, 2012 Târgoviște; Ediţia 
a V-a Învățământul preuniversitar Priorități ale științei si educației pentru un mediu 
mai bun, 2013, Tg Mureș; Ediţia a VI-a Învățământul preuniversitar Un pas înainte in 
domeniul cunoașterii, 2014, Câmpulung Moldovenesc; Ediția a VII-a: Învățământul 
preuniversitar, Aspecte prioritare ale creșterii calității și învățământului în domeniul 
chimiei, 2015, Craiova. 

 
5. Secția Chimia şi protecția mediului înconjurător 
- organizarea şi participarea la manifestări științifice naționale şi internaționale 

de profil: edițiile 2011, 2013, 2015 ale Simpozionului Internaţional Mediul şi 
Industria;  

- manifestări științifice organizate de asociația Balcanică de Mediu, BENA, 
prin secția RoBENA cu sediul la INCD Ecoind;  

- transferul rezultatelor cercetărilor în economie prin organizarea de 
Workshop-uri cu participarea potențialilor utilizatori şi beneficiari. 
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6. Secția SChR pentru tineret 
Activități cu principal scop “promovarea chimiei prin toate mijloacele” dintre care se 

evidențiază: 
- activități pentru elevi: Săptămâna Altfel, Concursurile naționale de chimie 

“Cum se face?” şi „C. D. Nenițescu”, București, 2014, 2015; Chimia distractivă – 
Kid’s Lab, program special pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani, București, 
2014, 2015. 

- activități pentru studenți: CHEMEX – schimb de experiență (București, 
Cluj, Iași, 2014); Carrer Day, București, 2014; Workshop – Introducere în siguranța 
proceselor, București, 2012; 

- Concurs National, cu participare internațională, de fotografie 
FOTOCHIMICA, București 2013; 

- organizarea Adunării generale anuale a secției de tineret Euchems, 
București 2014. 

Secțiunea desfășoară activitate pentru dezvoltarea mai multor filiale de tineret 
pe teritoriul țării și eficientizarea comunicării. 

 
7. Secția Științele Separării  
Acțiuni premergătoare constituirii secției: 
- aderarea la Central European Group of Separation Sciences, 

(CEGSS), 2008; 
- aderarea la European Society for Separation Science (EuSSS), 2009; 
- organizarea a 17

th
 International Symposium on Separation Sciences, 

Cluj Napoca, 2011; 
- organizarea Transylvania Summer School in Chromatography, Cluj-

Napoca, 2011; 
Organizarea alegerilor şi înființarea secției Științele Separării – octombrie 

2015. 
 

ANEXA 1A  
Consiliul de conducere al SChR 2011 – 2015 

 
Birou Executiv 

Președinte    Sorin ROȘCA 
Vicepreședinte    Gheorghița JINESCU 
Vicepreședinte    Bogdan SIMIONESCU 
Vicepreședinte-Trezorier  Corneliu RADU 
Secretar general    Irinel Adriana BADEA 
Președintele Comisiei Cenzori  Ilie SIMINICEANU 

 
Membri aleși în Adunarea pe țară 
 

Dorin STǍNICǍ-EZEANU, Michaela STǍNESCU, Iulia Gabriela DAVID, 
Denisa Ileana NISTOR, Anca SILVESTRU, Ovidiu OPREA, Mihail 
GEORGESCU, Mircea PALAMARU, Stelian NEAGOE, Otilia COSTIŞOR, 
Lucian ILEŞ, Titus VLASE    
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Preşedinţi de filială 
 

Arad      Dorina CHAMBREE 
Argeș      Ion IOSUB  
Bucureşti 1     Irina ZARAFU  
Bucureşti 2     Paul VASILESCU 
Bucureşti 3     Andrei SÂRBU 
Bacǎu      Adriana FÎNARU 
Baia Mare     Vasile VIMAN 
Bihor     Alexandrina FODOR 
Braşov     Camelia DRǍGHICI 
Câmpulung Moldovenesc  Dorina FÂNTÂNĂ 
Cluj     Virginia COMAN 
Constanţa     Gabriela STANCIU 
Craiova     Aurora REISS 
Dâmbovița     Cristiana RǍDULESCU 
Galaţi      Gheorghe ZGHEREA 
Iaşi     Bogdan SIMIONESCU 
Prahova     Constantin TǍNǍSESCU 
Rm. Vâlcea     Emilian GEORGESCU 
Satu-Mare    Paul ATYIM 
Tg. Mureş     Sanda MISARAS 
Timişoara    Corneliu DAVIDESCU 
 

Preşedinţi de secţii: 
 

Chimie Anorganicǎ    Marius ANDRUH 
Chimie Analitică    Constantin LUCA† 
Chimie Fizicǎ     Mihai POPA 
Chimia și protecția mediu  Margareta NICOLAU†  
Chimie tehnologică, biotehnologie  
şi inginerie chimică   Gheorghe IVAN  
Documentare, Educație în Chimie,  
Nomenclatura și Istoria Chimiei Luminiţa VLĂDESCU 
Secţia pentru tineret  
 
ANEXA 1B 
Principalele documente elaborate de Adunarea pe țară și Consiliul de Conducere 
al SChR care au stat la baza organizării activității SChR în perioada 2011 – 2015 

 
· Raport de activitate al Consiliului de Conducere al SChR pentru perioada 

2005 - 2010. (2010) 
· Raport privind predarea chimiei în învățământul preuniversitar din 

România (2010). 
· Observații și propuneri privind învățământul liceal din România (2009). 
· Program de activități în anul 2011 (“Anul Internațional al Chimiei”) 

(2010) 
Realizări în “Anul Internațional al Chimiei”(2012) 
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· Direcții de activitate ale Societății de Chimie din România pentru 2013 - 
2014 (2013). 

· Raport privind organizarea cercetării științifice în domeniul chimiei din 
România (2013). 

· Concluziile consfătuirii cu conducerile facultăților de chimie și inginerie 
chimică din România (2014). 

· Program de măsuri consacrat Aniversării a 125 de ani de la fondarea 
Societății Române de Științe (2015) 
 

ANEXA 2  
 

 Situația numerică a membrilor SChR pe Filiale 
 

Filiala Nr. membri Nr. membri activi 
Arad 30 30 
Argeș 39 35 
B1 110 90 
B2 241 211 
B3 118 116 
Bacău 52 47 
Baia Mare 96 22 
Bihor 53 53 
Brașov 27 0 
Câmpulung 38 38 
Cluj 201 174 
Constanța 49 1 
Craiova 67 59 
Dâmbovița 70 66 
Galați 71 1 
Iași 213 161 
Prahova 36 36 
Rm. Vâlcea 21 20 
Satu Mare 17 0 
Tg. Mureș 22 22 
Timișoara 172 39 
Total 1743 1221 

 
 
 
ANEXA 3  
Statutul SChR : “SChR are drept scop reunirea tuturor persoanelor cu studii 

superioare implicate în activitatea de cercetare și predare, învățământ, industrie, 
din alte ramuri ale economiei ”      
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  Dinamica numărului de membri, filiale și secții ale SChR 
Anul  de 
referință 

Nr. de membri 
validați 

Nr. de filiale Nr. de secții 

1993 217 0 0 
2001 496 3 6 
2005 1696 17 7 
2010 1577 20 7 
2015 1221* 

(1743)** 
21 11 

*Cotizații achitate pentru anul 2014 ; **În evidență la 1 septembrie 2015 
 

ANEXA 4  
Statutul SChR, Art. 2: “SChR sprijină prin membrii săi din învățământ 
desfășurarea concursurilor de chimie” 

 
Concursuri profesionale 

pentru elevii din învățământul preuniversitar 
 

· Concursul Național de Chimie “C.D. Nenițescu” organizat de UPB în 
colaborare cu SChR  - competiție pentru elevi de liceu cu probe teoretice și 
experimentale de nivelul Olimpiadelor Internaționale de Chimie. Ediție 
anuală, a ajuns în 2015 la a XXIII-a ediție. 

· Concursul de Chimie Organică “George Ostrogovici” (la a XXI-a ediție în 
2015) și 
Concursul de Chimie Anorganică “Veronica Chiriac” (la a X-a ediție în 
2015) 
Ambele concursuri organizate anual de Universitatea de Vest Timișoara în 
colaborare cu SChR pentru elevi de liceu din clase corespunzătoare disciplinei 
studiate. 

· Concursul “Coriolan Drăgulescu”, organizat în perioada 2010-2015 de 
Universitatea Politehnica Timișoara în colaborare cu Filiala SChR Timișoara. 

· Concursul “Academician Cristofor Simionescu”, organizat de Facultatea de 
Inginerie Chimică și Protecția Mediului de la UTI în colaborare cu Filiala 
SChR Iași din 2013 (peste 500 participanți), vizează descoperirea și 
promovarea elevilor pasionați de chimia aplicată și protecția mediului. 

· Concursul de Chimie “Magda Petrovanu” pentru elevi de gimnaziu și liceu 
organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași în 
colaborare cu Filiala SChR Iași. 

· Concursul Chindia organizat de Universitatea “Valahia” și Filiala SChR 
Târgoviște, ediții anuale (Ed. a X-a 2014, Ed. a XI-a, 2015). 

· Concursul Interjudetean de Chimie (Ediția I, 2015) organizat de Filiala 
SChR Craiova în colaborare cu Inspectoratele Județene din regiunea Oltenia. 

· Cercul de Chimie Aplicată “Cunoaștere și Adevăr” organizat la Colegiul 
Național “Ioan Slavici” din Satu Mare în colaborare cu Filiala SChR Satu 
Mare. Cercul are obiective de cercetare (de ex. “Evaluarea calității fizico-
chimice a apelor din zonele județului Satu Mare”) și activitate metodică (de 
ex. pe tema “Made in Romania – produs tradițional”). 
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· “Laboratorul copiilor (Kid’s Lab)”, eveniment organizat prin colaborarea 
Secției pentru Tineret a SChR cu compania chimică “BASF-Romania” și 
Universitatea “Politehnica” București. Participanții sunt copii de vârstă 6-12 
ani care efectuează o activitate experimentală atent selecționată și 
supravegheată de studenți și cadre didactice. Peste 500 de participanți (în 
grupuri de câte 10-12 copii) în perioada 2014-2015. 

· Concursul pentru elevi de liceu intitulat “Esperimentum” cu probe 
experimentale demonstrate în fața juriului, organizat de Filiala SChR Arad și 
Universitatea “Aurel Vlaicu” (2011, 20 echipe cu peste 50 participanți). 

· Concursul Național “Cum se face?” pentru elevi de gimnaziu și liceu, 
organizat anual de Secția pentru tineret a SChR (peste 100 participanți pe 
ediție), vizează elaborarea practică a unor obiecte, materiale, substanțe cu 
aplicabilitate practică cotidiană. 
O acțiune similară, cu același titlu, este organizată de Filiala Argeș a SChR în 
colaborare cu Universitatea din Pitești. 

· Concursul pentru echipe formate din elevi de liceu “Chain Reactions”. 
Echipele imaginează, proiectează și realizează succesiuni de procese fizice și 
chimice în care efectul unei etape este cauza pentru fenomenul următor. Inițiat 
de BASF-România și desfășurat prin colaborare între BASF și SChR. 

· Concursul de științe “Eroii viitorului”, inițiat și organizat în anul 2015 de 
BASF-România în colaborare cu SChR, privește realizarea unor proiecte prin 
care elevii de liceu organizați în echipe studiază și propun soluții originale 
pentru probleme identificate în ambianța în care lucrează. 
 

ANEXA 5 Atragerea elevilor din învățământul preuniversitar spre munca 
experimentală în chimie 
 

· Acord de parteneriat încheiat în 2013 între filiala SChR Arad și Inspectoratul 
Școlar Județean Arad pentru pregătirea practică a elevilor participanți la 
Olimpiada de Chimie și pentru colaborarea în acțiuni în cadrul programului 
Școala altfel. 

· „Din tainele chimiei experimentale” (eveniment organizat în Noaptea 
cercetătorilor 2015), Filiala SChR Bacău. 

· „Luna porților deschise” organizate de Filiala SChR Bacău și Universitatea 
V. Alecsandri din Bacău. 

· Activități de sprijin pentru pregătirea experimentală a elevilor în vederea 
participării le olimpiade și concursuri de chimie, organizate de Filiala SChR 
Arad. 

· „Interferența chimiei experimentale cu factorii de mediu, experimente cu 
aplicabilitate practică pentru elevi”.( Filiala SChR Arad) 

· „Chimia experimentală pentru elevii olimpici”. (Filiala SChR Arad) 
· Convenția de colaborare între Filiala SChR Argeș și Universitatea din Pitești 

cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș privind „Ziua porților deschise”, 
„Școala altfel”, „Atelierul practic Cum se face?” etc. vizează instruirea 
experimentală a elevilor de liceu în laboratoarele universitare. 

· „Ziua porților deschise” vizitarea laboratoarelor Facultății de Tehnologia 
Petrolului și Petrochimie de către elevi, organizată la Filiala SChR Prahova. 
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· „Caravana admiterii” acțiuni organizate pentru prezentarea în liceu a 
facultății (Filiala SChR Prahova). 

· „Student pentru o zi” activități de colaborare învățământ preuniversitar-
universitate pentru atragerea tinerilor spre studiul chimiei (aplicată în 2011-
“Anul Internațional al chimiei”, “Școala altfel”), Filiala SChR Argeș. 

· Schimb de experiență „Studenți pentru elevi” activitate organizată de Secția 
pentru tineret a SChR, care a premers acțiunilor din programul „Școala 
altfel”. În prezent încadrată în programul organizat de Universitatea 
“Politehnica” București pentru elevii de liceu din capitală. 

· Școala altfel „Să știi mai multe să fii mai bun”, 2015 „Zilele porților 
deschise”, 2015. „Caravana FICPM” Acțivități desfășurate în organizarea 
facultăților de profil chimic din universitățile ieșene în colaborare cu Filiala 
SChR Iași.  

· „Prezentarea de prelegeri științifice” susținute de cercetători din Filiala 
SChR București-3 pentru elevi și profesori din liceele din Capitală. Acțiune 
organizată în colaborare cu Filiala SChR București-1. 

· Vizitarea laboratoarelor ICECHIM de către elevii premianți la faza pe 
capitală a Olimpiadei de Chimie și Biologie (2013, 2014) organizată de 
conducerea institutului în colaborare cu filiala SChR București-3.  

· Programul „Școala altfel” și „Zilele porților deschise” organizate la 
Universitatea “Politehnica” București a implicat vizite în laboratoarele 
departamentelor de chimie și la Muzeul Politehnicii din București (peste 20 de 
licee din București și județe limitrofe, 450-500 elevi anual). 
 

ANEXA 6  
Activități de atragere a tineretului spre studiul chimiei 

 
· Vizita de studiu pentru studenți (prin proiect POSDRU) având obiectivul de 

creștere a capacității de integrare pe piața muncii a absolvenților. Au fost 
vizitate în 2014 și 2015 Parcul fotovoltaic Ucea, S.C. Purolite Centrala 
Energetică Hunedoara, Oltchim. Organizat de Universitatea Transilvania 
Brașov și Filiala SChR Brașov. 

· Simpozionul Național de Referate și Comunicări ale elevilor din învățământul 
liceal “Chimia, prieten sau duşman?” organizat de Facultatea de Chimie a 
Universității din București  în colaborare cu Filiala SChR București-1 (edițiile 
V-IX, anual, în perioada 2011-2015). 

· Simpozionul internațional “Research and education in innovative era” 
(ediția a IV-a, 2012 și a V-a, 2014) organizat prin colaboarea Secretariatul 
știintific al Universității „Aurel Vlaicu” cu Filiala SChR Arad. 

· Sesiunea anuală de comunicări științifice a studenților și cadrelor 
didactice din invățământul preuniversitar organizată de Filiala SChR Bihor 
în colaborare cu Universitatea din Oradea. 

· Simpozionul „Chimie și Dezvoltare” acțiune complexă implicând comunicări 
științifice pentru diferite nivele (specialiști, studenți, elevi) organizat anual de 
Filiala SChR Argeș în colaborare cu Universitatea din Pitești. Lucrările sunt 
publicate în volume anuale (Buletin Științific, Seria Chimie și fizică, Editura 
Universității din Piteşti) 
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· Simpozionul „Young People and Interdisciplinary Research” (edițiile XIII-
XVI din perioada 2011-2014) organizat de Universitatea Politehnica și Filiala 
SChR Timișoara. 

· „High School Science Projects” manifestare științifică inițiată în anul 2012 
organizată de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iași în 
colaborare cu Filiala SChR Iași. 

· Sesiunea metodico-ştiinţifică „Metode şi mijloace de învăţământ pentru 
chimie” organizată de Facultatea de Chimie a Universității “Al. I. Cuza” Iași 
în colaborare cu filiala SChR Iași. 
 
 

ANEXA 7  
Activități organizate de SChR pentru educarea tinerilor în spiritul protejării 
mediului  

 
· Concursul profesional pentru elevi “Omul. Mediul. Poluarea” constituie un 

proiect inițiat în 2009 și care a continuat în perioada 2011-2014 cu edițiile IV-
VII fiind organizat de Filiala SChR în colaborare cu Universitatea “Ovidius“ 
din Constanța. 

· Zilele Colegiului Național “Gheorghe Vrânceanu“ din Bacău “Protejați 
Planeta Albastră și viitorul generațiilor ce vor urma“ sesiune de postere și 
comunicări științifice, organizate anual în colaborare cu Filiala SChR  Bacău. 

· Simpozionul “Educația pentru un mediu curat“ adresat profesorilor și 
elevilor din învățământul liceal organizat de departamentul de profil din 
UPB în colaborare cu SChR. 

· Dezbaterea științifică cu tema “Adevăratul monstru al oceanelor - 
materialele plastice“ organizată prin colaborarea Filialei SChR București 3 
cu postul TV Digi World (realizator Alexandru Mironov, 2014). 

· Seminarul “Calitatea apei și protecția mediului“ dedicate “Zilei mondiale a 
apei” organizat de Facultatea de Chimie UBB și de Filiala SChR Cluj-
Napoca. 
 

ANEXA 8  
Statutul SChR, Art. 2: “SChR se ocupă de “organizarea de simpozioane de interes 

național” 
 

Conferinţe Naţionale pentru Învăţământul preuniversitar  
 

· Ediţia a III-a, 2011, “Prezent – Reformă – Viitor” organizată de Filiala 
SChR  Constanţa. 

· Ediţia a IV-a, 2012, “Ştiinţă şi educaţie pentru dezvoltare durabilă“ 
organizată de Filiala SChR Târgoviște. 

· Ediţia a V-a, 2013, “Priorități ale științei și educației pentru un mediu mai 
bun“ organizată de Filiala SChR Târgu Mureș. 

· Ediţia a VI-a, 2013, “Un pas înainte în domeniul cunoaşterii“ organizată de 
Filiala SChR Câmpulung Moldovenesc. 
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· Editia a VII-a, 2015,  “Aspecte prioritare ale creșterii calității 
învățământului în domeniul chimiei“ organizată de Filiala SChR Craiova. 
 

ANEXA 9  
Statutul SChR, Art. 2: “Organizarea unor ședințe de comunicări, colocvii, 
seminarii, ateliere, simpozioane, conferințe sau congrese de interes național sau 
internațional” 

 
Conferinţe științifice  

 
· “8th International Conference of the Chemical Societies of the South-

Eastern  
· European Countries”, Belgrad, 2013 organizată prin colaborarea a 7 

Societăți de Chimie din regiunea noastră geografică (SChR-coorganizator). 
· “Congresul European de Chimie“, Istanbul, 2014 în organizarea EuCheMS. 

Participarea membrilor SChR foarte bună, în deosebi în secțiunea “Postere” și 
mai slabă la prezentările orale. Suport financiar din partea SChR pentru taxe 
de participare a unor tineri cercetători (3 burse a 200 Euro). 

· “Conferința Națională de Chimie cu participare internațională“ Rm. Vâlcea  
organizată SChR  în colaborare cu Academia Română-Secția de Științe 
Chimice și Centrul de Cercetare  Oltchim Rm. Vâlcea, edițiile XXXII 
(2012) și XXXIV (2014). La ediția din 2014: 250 participanți din 11 țări, 
209 lucrări prezentate. 

· “Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering 
RICCE“ (edițiile a XVII-a 2011, Sinaia,  a XVIII-a, 2013 Sinaia și a XIX-a, 
2015, Sibiu) organizate de Universitatea “Politehnica” București în 
colaborare cu  SChR și SIUR. 

· Cristofor Simionescu Symposium “Frontieres in Macromolecular and 
Supramolecular Science“, edițiile IV - VII, București - Iași, 2011 - 2013 și 
2015. Manifestare științifică de prestigiu organizată de ICMPP și Filiala 
SChR Iași. 

· Colocviul Franco-Român de Chimie Aplicată (CoFrRoCa) bienal, ediția a 
VII-a 2012 - Bacău, organizat de Filiala Bacău a SChR în colaborare cu 
Universitățile din Bacău, Orleans și Clermont-Ferrand. În pregătire 
Ediția a IX-a (2016) la Clermont-Ferrand (Franța). 

· International Conference on Analytical Chemistry “Analytical Chemistry for a 
Better Life” ediția a I-a, 2012 Târgoviște (150 participanți din 17 țări); 
ediția a II-a, 2014 Târgoviște (175 participanți din 24 țări), organizată de 
Universitatea “Valahia” și Filila SChR Târgoviște în colaborare cu 
EURACHEM, DAC-EuCheMS. 

· Simpozion anual al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Chimie și Petrochimie “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development 
- PRIOCHEM” (edițiile anuale a VII-a - XIX-a) organizat de ICECHIM în 
colaborare cu SChR (în principal Filiala SChR București 3) 

· Ediția a XV-a a Conferinței Științifice 15th International Conference on 
Physical Chemistry ROMPHYSCHEM - 15, București 2013 organizată de 
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Institutul de Chimie - Fizică “I. G. Murgulescu” cu sprijinul Filialelor 
SChR București 1 și București 3. 

· Conferința internatională “Polymers and Organic Chemistry” 2014 
organizată de Universitatea “Politehnica” Timișoara în colaborare cu 
Filiala SChR Timișoara (peste 100 participanți din 28 de țări; 23 lucrări 
publicate în Applied Chemistry 13 lucrări publicate în Macromolecular 
Symposia).  

· Simpozionul “Progrese în știința compușilor organici și macromoleculari” 
organizat în ediții din 2011, 2013 și 2015 în cadrul manifestării științifice 
“Zilele Academice Ieșene”. 

· The 5th International Conference on Food Chemistry, Engineering and 
Technology 2014 organizată de Universitatea “Politehnica” Timișoara și 
Filiala SChR Timișoara. 

· Simpozionul “Noi tendințe și strategii în chimia materialelor avansate” 
(edițiile a V-a - a VIII-a în 2011, 2012, 2014 și 2015) organizat de 
Institutul de Chimie Timișoara în colaborare cu Filiala SChR Timișoara. 

· Manifestarea științifică “17th International Symposium on Separation 
Sciences” organizat în 2011 de Filiala SChR Cluj-Napoca cu sprijinul 
EuSSS, ANCS (peste 200 participanți din 19 țări). 

· Al X-lea Forum Anual “Asigurarea calității măsurărilor” organizat de 
EURACHEM în colaborare cu Filiala SChR Cluj-Napoca, 2011 (peste 80 
participanți din laboratoarele de control al calității apei). 

· International Conference “Chimia” 2012 și 2014 organizată de Universitatea 
“Ovidius” și Filiala SChR Constanța la frecvență de 2 ani. 

· Workshop internațional pe probleme de chimie alimentară organizat de 
Universitatea “Ovidius” în colaborare cu Filiala SChR Constanța și 
Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară: “Chemistry and Food 
Safety” (2011), “Challenges in Food Chemistry” (2013) și “Food Chemistry 
and Engineering” (2015). 

· Conferința Internațională de Științe Aplicate-CISA (edițiile anuale 2012 - 
2015) organizate de Universitatea din Bacău în colaborare cu Filiala 
SChR Bacău. 

· Simpozionul Național de Chimie organizat de Filiala SChR Craiova și 
Universitatea din Craiova; ediția din 2015 intitulată “Contribuții la 
creșterea calității învățământului și cercetării în domeniul chimiei”. 
Colocviul Internațional “Energy and Environmental Protection”, 
organizat de Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești în colaborare cu 
Filiala SChR Ploiești. 
 
 
 

ANEXA 10 
Filiala Iaşi a SChR - un exemplu de resurse umane pentru cercetare ştiinţifică şi 
educaţie în chimie 
 Componență : 
Facultăţile de profil din universităţile ²Alexandru I. Cuza² şi ²Gheorghe 
Asachi²………………………………………………………………………………..2 
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Institutul de Chimie macromoleculară ²Petru Poni² 
Centre de  cercetare      5 
Şcoli doctorale      3 
Şcoli postdoctorale      3 
Domenii de licenţă    13 
Domenii de master    18 
Reviste de specialitate editate    4 (1 ISI) 
 

ANEXA 11  
Burse oferite de SChR pentru participare la conferinţe ştiinţifice a tinerilor 
cercetători (master, doctorat) 

 
2010-2015 

 
-     RICCCE 19 - 2015 12 burse (250 lei) ; 
-     RICCCE 18 - 2013 10 burse (250 lei) ; 
-     RICCCE 17 - 2011 7 burse (300 lei) ; 

 
-     CoFrRoCA 2014 – 8 burse ; 

 
-     ICOSECS 7 – 2010 – 8 burse (100 euro) ; 
-     ICOSECS 8 – 2013 – 2 burse (100 euro) ; 

 
-     EuCheMS 2010 – 5 burse (200 euro) ; 
-     EuCheMS 2014 – 3 burse (200 euro) ; 
 
-     Conferinţa Naţională de Chimie Călimăneşti 2014 – 15 burse 
-     Conferinţa Naţională de Chimie Călimăneşti 2012 – 10 burse 

 
 

ANEXA 12  
Statutul SChR, Art. 2 : SChR are obiectivul de “promovare a disciplinelor chimiei 

sub toate aspectele” 

 
 

Activități organizate de SChR pentru promovarea chimiei în publicul larg 

 
· Ciclul de conferințe „Chimia-viața noastră, viitorul nostru” pentru 

popularizarea chimiei organizat de Facultatea de chimie și inginerie chimică 
UBB-Cluj şi Filiala SChR Cluj în Anul Internațional al Chimiei (ex. Chimia 
printre noi, Chimia verde, Odorante naturale în parfumeria modernă, Chimie 
de Crăciun, etc). 

· Simpozionul național studențesc Aplicațiile Chimiei și fizicii în viața de zi 
cu zi organizat în 2015 prin colaborare Universitatea Valahia și Filiala SChR 
Târgoviște. 
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· Simpozionul național Factorii de mediu și societatea organizat de Filiala 
SChR Târgoviște în colaborare cu Inspectoratul Județean Dâmbovița, Liceul 
Tehnologic C. Brâncoveanu, Universitatea Valahia din Târgoviște (2015). 

· Ciclu de emisiuni la Radio România Cultural dedicat Anului Internațional 
al Chimiei organizat de filiala SChR București-3 (2011). 

· Interviuri la Radio România Cultural cu participarea la dezbateri 
radiofonice pe teme de actualitate în chimie organizate prin colaborare cu 
Filiala SChR București-3 (în perioada 2013-2015). 

· Prezentări și dezbateri în mass-media locală Arad cu participarea Filialei 
SChR privind rolul chimiei în dezvoltarea economiei moderne și popularizarea 
obiectivului 2011-Anul Internațional al Chimiei. 
 

 
ANEXA 13  
Statutul SChR, Art. 2: ²SChR editează seria nouă a Buletinului Societăţii de 
Chimie din România², precum şi alte publicaţii ocazionale 
 

Publicaţii SChR 
 

² Buletinul Societății de Chimie din România² a apărut în perioada 2011-
2015 cu trei numere anual prin grija unui Comitet de redacție (redactor șef  
prof. dr. ing. Mihaela- Eleonora UNGUREANU). Publică materiale referitoare 
la : personalități din trecut ale chimiei românesti (²in memoriam²) ; 
personalități ale învățământului și cercetării actuale din România și din 
lume (îndeosebi ocazionate de aniversări); prezentări pentru tineri ale 
instituțiilor (facultăților) de profil; articole de ansamblu privind probleme 
de cercetare modernă, opinii, recenzii, informații despre manifestări știinţifice, 
evenimente organizate de filialele și secțiile SChR. 

· Revista de Chimie (București) editată sub auspiciile SChR prin grija unui 
Comitet de redacție care cuprinde personalități ale chimiei din țară și din 
străinătate (J. M. Lehn -  laureat Nobel, Gheorghe Mateescu, Virgil Percec, Jiri 
Klemens) și este condus de Petru Filip (Editor șef) și Gheorghița Jinescu 
(Editor șef adjunct). Revista apare lunar; are un profil larg de chimie, 
petrochimie, inginerie chimică, echipamente de proces pentru industria 
chimică și este susținută material și managerial prin S. C. Syscom 18 
București (Ion Andronache, director). 
Revista este indexată ISI având un coeficient de impact de 0,81, crescut 
gradual de la 0,3 (1990) şi 0,65 (2010). 

· Revistele « Materiale plastice » (ISI), « Cellulose Chemistry and 
Technology » (ISI)  Buletinele UPB, UTI, Univ. « Ovidius » Constanța, Univ. 
« Vasile Alecsandri » Bacău, Univ. « Aurel Vlaicu » Arad, fară a fi editate sub 
auspiciile SChR, beneficiază de colaborarea filialelor locale ale SChR. 

· Revista de chimie pentru tineri (studenți și învățământ preuniversitar) editate 
periodic sau ocazional prin colaborarea filialelor SChR cu universități și 
inspectorate școlare județene (de ex. « Chimia la zi » -Craiova, « Universul 
chimiei » - Constanța, « Chimia- prieten sau dușman ? » - București, 
« Științe exacte și științe ale naturii », Oradea). 
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· Numeroase publicații ocazionale prilejuite de evenimente profesional-
științifice (conferințe, simpozioane, concursuri profesionale), aniversări - 
Universitatea din București (150 ani), Facultatea de  Inginerie Chimică și 
Protecția Mediului (100 ani), 195 ani în Universitatea « Politehnica » 
București, etc. 
 

ANEXA 14  
Colaborare internă (cu instituții, societăți de științe, companii industriale din 
România) 

 
· Colaborarea cu alte societăți profesionale : 

Cu Societatea de Iginerie Chimică (SICR) colaborare în organizarea unor 
programe de studii de master și în organizarea (la inițiativa SICR) unei 
manifestări științifice de omagiere a unor personalităși ale învățământului de 
chimie și inginerie chimică din UPB. Există contacte permanente la nivel de 
președinți pentru informarea reciprocă și fundamentarea deciziilor comune. 
Cu Societatea de Matematică și Societatea de Fizică au fost făcute dezbateri 
privind studiul fizicii, chimiei și matematicii, participarea reciprocă la 
evenimentele societăților, participarea comună în juriile unor concursuri 
pentru elevi, acordarea reciprocă de distincții. 
Cu Societatea de Cataliză, consultări în probleme de interes comun privind 
învățământul preuniversitar de chimie. 

· Colaborarea cu Academia Română (Secţia de Științe Chimice) și cu 
Academia de Științe Tehnice din România a fost concretizată prin 
organizarea împreună cu Academia Română, Centrul de Cercetări “Oltchim” 
și Filiala SChR Rm. Vâlcea a Conferinței Naționale de Chimie 2014; 
organizarea în colaborare cu Secția Inginerie Chimică a ASTR a unor 
dezbateri pe probleme ale industriei chimice din România, inclusiv o deplasare 
pe teren pentru un contact nemijlocit cu unități industriale din țară. 

· Colaborarea cu unitățile industriale de profil este considerată esențială 
pentru eficienţa muncii SChR la nivel central și în filiale din orașe centre 
universitare (UB și UPB, ICECHIM, ICP, ICO din București) UTI, U-”Al. I. 
Cuza”, ICMPP din Iași, UBB și ICCRR din Cluj-Napoca, UPT și UVT din 
Timișoara, Universitățile din Constanța, Galați, Bacău, Arad, Tg. Mureș, 
Brașov, Craiova, Târgoviște, Pitești, IPG Ploiești). 

· Colaborarea cu Inspectoratele de Chimie la nivel naţional și județean. 
Această colaborare s-a extins și s-a intensificat, în prezent existând protocoale 
care precizează obiectivele asumate, în cele mai multe filiale SChR. Această 
situație reflectă tendința de dezvoltare în cadrul SChR a susținerii 
consursurilor profesionale ale elevilor și implicarea accentuată a SChR în 
acțiunile din programul “Școala altfel”. 
Mai multe protocoale din orașele centre universitare prevăd realizarea 
pregătirii experimentale a elevilor olimpici în laboratoarele universitare. 
Adesea filialele SChR constituie veriga de legătură necesară între 
învățământul  liceal și cel universitar (București, Iași, Cluj, Timișoara, Bacău, 
Constanșa, Târgoviște, Craiova). 
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· Colaborări cu societăți comerciale 
Acest gen de colaborare este încă prea puțin dezvoltat. Totuși există un 
exemplu interesant și productiv: colaborarea cu BASF care a adus un spirit 
inovativ prin organizarea, în colaborare cu SChR, a unei foarte apreciate 
activități practice cu elevii, chiar de la vârsta școlii primare („Kid’s Lab”) 
până la concursuri naționale (“Chain-Reactions” și  “Eroii viitorului”). 

· Colaborări inițiate și realizate de Filiala SChR Mureș în perioada 2011- 
2015 având ca parteneri: 
- Facultăți de profil (UMF-Tg. Mureș, UPM-Tg. Mureș, UBB- Cluj -
Napoca) 
- Intreprinderi chimice (“Azomureș”, “Gedeon Richter”, “Sandoz”, 
“Biocel”- toate din Tg. Mureș) 
- Instituții culturale (Muzeul județean Mureș, Muzeul de farmacie Tg. 
Mureș, Sibiu, Cluj-Napoca) 

· Exemplu de noi forme de colaborare 
Crearea în 2014 a grupului CHIMIE_UB_ALUMNI format din pste 300 
membri (între care 60 cadre didactice preuniversitare) absolvenți ai Facultății 
de Chimie din Universitatea din București (1964-2015) pentru promovarea 
chimiei la nivel național și internațional (Filiala SChR București 1). 

· Schimb de experiență “ChemEx” organizat de Secția pentru Tineret a SChR 
prin colaborarea cu Universitățile “Politehnica” București, UBB Cluj - Napoca 
și UT “Gh. Asachi” Iași. Constă în vizita de 1 săptămână în fiecare din cele 3 
centre universitare implicate cu obiective profesionale și culturale. 
 

ANEXA 15   
Statutul SChR: “Pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin pe plan naţional şi 
internţional Societatea poate decide acţiuni de cooperare” 

 
Colaborări internaţionale 

 
· SChR este un membru activ EuCheMS: a participat la toate Adunările 

Generale (Meeting of Presidents), a făcut parte din grupuri de lucru; activitatea 
SChR este curent reflectată în documentele europene, fiind bine apreciată. 
Membri ai SChR fac parte din organismul de conducere la nivelul EuCheMS 
(Vezi Anexa  ). 

· SChR are o participare activă în cadrul colaborării cu Societăţile de Chimie 
din regiunea sud-est europeană Conferinţele ştiinţifice organizate pe această 
linie (Bucureşti 2010, Belgrad 2013) ca şi cele anterioare au relevant 
contribuţia românească ca fiind cea mai importantă între participanţi. SChR a 
propus şi a realizat alinierea Societaţii de Chimie din Turcia la activitatea 
asociaţiei sud-est europene (ICOSECS). 

· SChR a dezvoltat colaborarea cu American Chemical Society (ACS) o 
contribuţie majoră fiind adusă prin vizitele Preşedintei ACS, dr. Marinda Li 
Wu, în 2012 şi 2014. În anul 2013 Preşedintele SChR a participat în calitate 
de “invited speaker” la ACS National Meeting, New-Orleans, 2013 în care s-a 
desfăşurat acţiunea internaţională „Vision 2025: How to succeed in the 
Global Chemistry Entreprise”. Prezentarea făcută pe tema Chemical 
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Education  „A key factor in Facing the Challenges of the Future” a fost 
prezentată ulterior în ACS Szmposium Series 1157. 

· Colaborarea chimiştilor români şi americani este fructuos realizată prin 
organizarea ACS-International Chapter for Romania având ca preşedinte 
pe dna Raluca ŞTEFAN van STADEN. 

· Colaborarea SChR-ACS a fost apreciată de ambele părţi ca fiind pozitivă şi 
utilă fiind acordate distincţii: Preşedintelui SChR i-a fost acordată Medalia 
ACS „Partners for Progress and Prosperity” iar Preşedintele ACS a fost 
distins cu titlul de „Membru de Onoare al SChR”. 

· SChR a încheiat un parteneriat de colaborare cu Societatea de Chimie din 
Ungaria (sept 2015) şi a iniţiat de asemenea colaborări pe linie ştiinţifică cu 
Societatea Franceză de Chimie şi Societatea Chimiştilor Germani (2015). 
De asemeni SChR a acordat în 2015 cu ocazia Aniversării a 125 de ani de la 
fondarea Societăţii Societăţii Române de Ştiinţe, medalii unor colegi din 
Franţa, Germania, Italia şi Ungaria care s-au distins în colaborarea cu SChR. 

· Colaborarea Franco-Română este fructuos realizată prin organizarea 
colocviului CoFrRoCA (Bacău-Orléans) şi a colocviului CoFrRoCM (Iaşi-
Lille). 

· Ciclu de conferinţe de specialitate în programul „Université de Bacău - 
Université d’ Orléans: dix ans de collaboration dans le domain de la 
chimie hétérocyclique”oragnizat la Universitatea Vasile Alecsandri din 
Bacău în cooperare cu prof. G. Guillaumet, membru de onoare al SChR. 

· Organizarea de către Secţiunea pentru tineret a SChR a evenimentului 
internaţional „Delegates Assembly” al Asociaţiei European Young Chemists’ 
Network (EYCN) secţia de tineret a EuCheMS, Bucureşti 2014. 

· Simpozionul internaţional „Career Day” organizat de Secţia pentru Tineret a 
SChR în colaborare cu EYCN în Bucureşti, 2014. 

· Conferinţa Internaţională „Students for Students”, Ediţiile VIII-XII, 2011-
2015 Cluj-Napoca, organizată de Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
UBB Cluj-Napoca. 
 

ANEXA 16  
Membrii SChR activi în EuCheMS 
 

· Prof. Dr. Ing. Corneliu Radu - Auditor EuCheMS - 2 mandate din 2013 
· Prof. Dr. Ing. Michaela Stănescu - Reprezentant în Division of Chemical 

Education, coordonator al Chestionarului EuCheMS 
· Prof. Dr. Carmen Socaciu - Reprezentant în Food Chemistry Division 
· Ing. Oana Fronoiu - Scientific Team Leader EYCN 2015 - 2017 
· Ing. Vladimir Ene - Scientific Team Leader EYCN 2013 - 2015 
· Ing. Dan Dumitrescu - Communications Officer EYCN 2009 - 2011 
· Ș. L. Dr. Ing. Cristina Todașcă - Reprezentant EYCN din 2007 și: 

o Communications Officer EYCN 2007 - 2009 
o Secretary EYCN 2011 - 2012 
o Chair EYCN 2012 - 2013 

· Prof. Dr. Ing. Anca Silvestru - Reprezentant in Working party on Ethics 
in Chemistry din 2015 
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Alte foruri 

· Prof. Dr. Eleonora-Mihaela Ungureanu - Reprezentant SChR în 
International Society of Electrochemistry 

· Prof. Dr. Virginia Coman - Reprezentant SChR în European Society for 
Separation Science 

 
 
ANEXA 17 
Distincții acordate de Consiliul de Conducere al SChR unor personalități din 
străinătate în perioada 2011-2015 
 

· Titlul de “Membru de onoare al SChR” 
2012, Marinda WU LI, S.U.A., Președintele Societății Americane de Chimie, 
ACS 
2014, Virgil PERCEC, S.U.A., Profesor la Universitatea Pensilvania 
 

· Diplome de onoare și Medalii ale SChR 
2014, Gary HIEFTJE, S.U.A., Profesor la Universitatea Iowa, Medalia 
“Gheorghe Spacu” 
2015, Medalii conferite cu prilejul aniversării a 125 de ani de la fondarea 
Societății Române de Științe 
Liviu SIMON SARKADI, Ungaria, Profesor la Universitatea din Budapesta, 
Medalia “Constantin Istrati” 
Evamaria HAY-HAWKINS, Germania, Profesor la Universitatea din Leipzig, 
Medalia “Constantin Istrati” 
Henning HOPF, Germania, Profesor la Universitatea Tehnică din 
Braunschweig, Medalia “Costin Nenițescu” 
Matthias TAMM, Germania, Profesor la Universitatea Tehnică din 
Braunschweig,  Medalia “Gheorghe Spacu” 
Reza DJELVEH, Franța, Profesor la Universitatea din Clermont-Ferrand, 
Medalia “Emilian Bratu” 
Eric SAINT-AMAN, Franța, Profesor la Universitatea din Grenoble, Medalia 
“Constantin Istrati” 
Francesco DE ANGELIS, Italia, Profesor la Universitatea din Ronca, Medalia 
“Constantin Istrati” 
Ion NEDA, Germania, chimist de origine română, Profesor la Universitatea 
Tehnică din Braunschweig, Medalia “Constantin Istrati” 

 
 
ANEXA 18 
 Premiile și Medaliile acordate de Societatea de Chimie din România în perioada 
2011˗2015 “SChR acordă titluri onorifice, premii  și medalii pentru recompensarea 
activității științifice și/sau profesionale a chimiștilor din țară și din străinătate” 

 
„Anul Internaţional al Chimiei - 2011” DIPLOMA DE ONOARE a Societăţii de 

Chimie din România pentru contribuţia la activităţile de promovare a chimiei : 
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Dan Florin ANGHEL, Marius ANDRUH, Camelia BEŞLEAGĂ, Daniela 
BOGDAN, Nicoleta CHIRA, Cristiana COSMA, Doina DĂNCIULESCU, Dan 
DONESCU, Vlad ENE, Ileana Cornelia FĂRCĂŞANU, Oana FRONOIU, Victor 
FRUTH OPRIŞAN, Carmen IOAN, Petre IONIŢA, Horia IOVU, Gabriela 
ISOPENCU, Mircea LABĂ, Monica MAREŞ, Nelia MIHAILĂ, Raul MITRAN, 
Alina SOCEANU, Claudia SPĂLĂŢELU, Gabriela STANCIU, Maria VIDINEI, 
Lucian GEORGESCU, Cristina STOIAN, Gheorghe ZGHEREA, Dan 
CAŞCAVAL, Bogdan SIMIONESCU, Paul ROŞCA, Ana RUS, Dorin 
STǍNICǍ-EZEANU, Constantin TǍNǍSESCU, Florentina GEORGESCU, Ion 
IORDACHE, Radu OLARU, Constantin ROIBU, Paul ATYIM, Elena 
MANOLE, Cristiana RǍDULESCU, Sanda MISARAŞ, Lavinia MUREŞAN, 
Judit NAGY, Ileana STAN, Iulia CEBAN, Adrian CHIRIAC, Otilia COSTIŞOR, 
Lavinia MACARIE, Petru NEGREA, Lucian RUSNAC, Titus VLASE, Silvia 
MORARU, Dumitru OANCEA, Viorel PĂTROESCU, Mihai POPA, Georgeta 
PREDEANU, Jana PETRE, Valeria RUS, Lucian Gabriel RADU, Andrei 
SÂRBU, Raluca STAN, Michaela Dina STĂNESCU, Speranţa TĂNĂSESCU, 
Cristina TODAŞCĂ, Ştefan TOMAS, Daniela TUDOR, Mihaela UNGUREANU, 
Irina ZARAFU, Milica ALEXANDRU, Aurelia CEZAR, Monica DUMITRU, 
George Silvian BALTAC, Vlad BǍCǍUANU, Tudor BǍLAN, Alexandru SAVA. 
 
 
ELEVI OLIMPICI: George Silvian BALTAC, Vlad BĂCĂUANU, Tudor BĂLAN, 
Alexandru SAVA 

 

 

 
 
 
 
 
 

Medalia “Gheorghe Spacu”  
Dan GEANǍ 
Dana Maria MARINESCU 
Cristian SILVESTRU 
Luminiţa VLǍDESCU 
 

 
 
 
 
 
 
Medalia “Constantin Istrati” 
Luminiţa DOICIN 
Mircea DRAGOŞ 
Nicoleta DRĂGAN 
Paula GAVRILESCU 
Liviu OLENIC 
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Medalia “Costin D. Nenitescu” 
Teodor CǍPROIU 
Petru FILIP 
Emilian GEORGESCU 
Ionel MANGALAGIU 
Emil STEPAN 
Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU 
Dan Sorin VASILESCU 
Cornelia UNCUŢA 

 
 
 
 
 
 
 
Medalia “Emilian Bratu” 
Ecaterina ANDRONESCU 
Mihai GEORGESCU 
Gheorghe IVAN, 
Gheorghe IVĂNUŞ 
Paul VASILESCU 

 
Premiul Societăţii de Chimie din România pentru întreaga activitate 
Sarina IONESCU, Margareta NICOLAU 
Premiul Societăţii de Chimie din România pentru promovarea chimiei 
Ioan ANDRONACHE, Virginia COMAN 
Premiul “LYCEUM”  
Maria ARNĂUTU, Gheorghe COSTEL, Mariana DOICESCU 

 
2015 

“125 de ani de la fondarea Societății Romane pentru Științe – 1890” 

DIPLOMA DE ONOARE  
a Societăţii de Chimie din România 

pentru contribuţia la activităţile de promovare a chimiei : 
 

Nastasia BELC, Gheorghe CATA – DANIL, Tănase DOBRE, Radu GOLOGAN, 
Gheorghe IVAN, Stefan MANEA, Carmen POPESCU, Tudor PRISECARU, 
Bogdan SIMIONESCU, Raluca ŞTEFAN van STADEN, Sanda VELEA, 
Mihaela GHIŢA, Cornelia CERCASOV, Lina CHIRU, Iulia DAVID, Luminița 
DOICIN, Mihaela FLOREA, Mihaela HILEBRAND, Monica IORGULESCU, 
Virginia IVAN, Mirela MARCU, Georgeta TANASESCU, Adriana URDA, 
Elena VOLANSCHI, Irina ZARAFU, Grigore BOZGA, Nicoleta CHIRA, 
Cristina COSTACHE, Gabriela ISOPENCU, Alina Monica MAREŞ, Michaela 
STANESCU, Paul VASILESCU, Jose Maria CALDERON MORENO, Afina 
MUSUC, Denis Mihaela PANAITESCU, Andrei SÂRBU, Florentina 
MUNTEANU, Dana Gina RADU, Vasile STANCIU, Carmen TOPALĂ, Monica 
VALECA, Loredana VIJAN, Irina ALEXA, Adriana FÂNARU, Luminiţa 
GROSU, Irina IFRIM, Valentin NEDEF, Angela RADU, Mirela SUCEVEANU 
Camelia DRAGHICI, Anca DUŢA, Virginia COMAN, Florentina Maria 
COPACIU, Gabriela NEMEŞ, Ovidiu Horea OPREA, Ciprian RAT, Monica 
VENTER, Monica DUMITRU, Simona LUPŞOR, Viorica POPESCU, Aurora 
REISS, Petru ALEXE, Daniela BORDA, Cristina STOIAN, Gheorghe 
ZGHEREA, Geta DAVID, Gheorghe FUNDUEANU, Constanta IBĂNESCU, 
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Mariana PINTEALĂ, Simona BUNGAU, Alexandrina FODOR, Mioara 
DOBOŞ, Dorin STĂNICǍ-EZEANU, Sarina IONESCU, Irina POPESCU, Paul 
ATYIM, Marius BUMBAC, Ioana Daniela DULAMA, Elena MANOLE, Claudia 
STIHI, Nicolae CHIRILĂ, Stela CIMPOI, Ildiko MADARAS, Angela MARE, 
Lavinia MUREŞAN, Oana FRONOIU, Ionela NEACŞU, Adrian NICOARĂ 
 

   
Medalia “Petru Poni” 
Daniela AVARVAREI 
Nicolae HURDUC 
Constantin MIHAILCIUC 
Mirela NEMŢANU 
Mihai ROHAN 

   
 
Medalia “Costin D. Neniţescu” 
Angela POPESCU 
Anca HARTOPEANU 
Alina Elena NICOLESCU 

   
 
Medalia “Constantin Istrati” 
Vladimir ENE, Dorina FÂNTANA 
Sanda MISĂRAŞ, Stefan TOMAS 
 

  
Medalia “Gheorghe Spacu”  
Dorina CHAMBREE 
Elisabeta CHIRILĂ 
Elena DIACU 
Ion IOSUB 
Viorica Domnica MUŞAT 

  

 
Medalia “Emilian Bratu” 
Ioan CALINESCU 
Laurențiu FILIPESCU 
Paul ROŞCA 
Constantin TĂNASESCU 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premiul Societăţii de Chimie din România pentru întreaga activitate 
Cornelia IDIŢOIU, Corneliu RADU, Luminița VLĂDESCU 
 
Premiul Societăţii de Chimie din România pentru promovarea chimiei 
Florentina GEORGESCU şi Emilian GEORGESCU, Cristiana RĂDULESCU, 
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Anca SILVESTRU, Mihaela UNGUREANU, 
 
Premiul “LYCEUM”,  
Maria NISTOR, Mariana ROSENSCHEIN, Cristina TODAŞCĂ 
 
ANEXA 19  
Aspecte financiare 
 

Situaţia globală a veniturilor şi cheltuielilor (lei) 
Anul 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Total venituri 196.865 67.647 170.318 47.537 205.910 688.277 
Total cheltuieli 179.112 69.084 163.212 63.718 171.734 646.860 
Excedent-Deficit 17.753 -1.437 7.106 -16.181 34.176 41.417 

Disponibilul SChR la 01.01 2010   46.840,63 RON   117,31 EUR 
Disponibilul SChR la 01.11 2015   72.404,83 RON   4.168,70 EU 
Bilanţ real faţă de 01.01.2010          +25.564.20 RON +4051,39 EUR 
 
 
ANEXA 20  
Dinamica activităţii financiare a SChR (USD) 
 

Perioada 1993-1996 1997-2000 2001-2004 2005-2009 
Venituri 1200 2100 90000 115000 

Cheltuieli 100 2200 67000 123000 
Excedent-Deficit 1100 -100 23000 -8000 

 
Perioada 2010-2014 
Venituri 688.277 
Cheltuieli 646.860 
Excedent-Deficit 41.417 

 
 

Raport privind 
stabilirea nivelului cotizaţiilor şi al taxelor de înscriere în SChR 

 
 Cadrul general 
 SChR a practicat niveluri ale taxei de înscriere şi cotizaţiei anuale de la 1000 
lei în 1993 până la 25 RON începând din  anul 2007 până în prezent. 
 Se propune menţinerea procedurii actuale privind: 
Ø Suspendarea  calităţii de membru al SChR pentru restanţieri (neplata cotizaţiei),  

timp de max 3 ani; eliminarea suspendării în condiţiile achitării cotizaţiei 
la zi; 

Ø Pierderea de drept a calităţii de membru pentru neplata cotizaţiei timp de peste 3ani; 
Se propune adoptarea unei proceduri privind: 

Ø Reinstituirea calităţii de membru pentru persoanele care au pierdut-o în condiţiile de 
mai sus prin  plata unei taxe de reînscriere avînd nivelul cotizaţiei anuale 
pe 5 ani. 
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Propunerea Consiliului 
Având în vedere că nivelurile cotizaţiilor este acelaşi de 8 ani se propune modificarea 
nivelurilor cotizaţiilor şi taxelor de înscriere începând cu anul 2016 astfel: 

 

Persoane 
fizice 

Cotizaţii Membri titulari 
În activitate 35RON 
Pensionari 10 RON 

Taxe de înscriere 
Membri titulari 50 RON 
Membri afiliaţi 15 RON 

Persoane 
juridice 

Taxe de înscriere 200 RON 
Cotizaţii 400 – 1000 RON 

 
Se propune actualizarea anuală a acestor niveluri de către Consiliul ales, pe perioada 
mandatului acestuia, ţinând seama de evoluţia indicatorilor sintetici ai economiei 
naţionale, în principal de rata inflaţiei. 
 

Raportul Comisiei de Cenzori 
privind activitatea  Societăţii de Chimie din România  în perioada 2010- 2014 

 Aspecte generale 
SChR a fost înregistrată la DGFPCFS a Municipiului Bucureşti sub nr. 

997/11.10.1993 şi are codul de înregistrare fiscală 4754813/11.101993 fiind arondată 
Administraţiei Financiare a sectorului 1. 

Societatea a înregistrat în termen Darea de seamă contabilă la Administraţia 
Financiară competentă în fiecare an. Nu au fost observaţii, nu s-a cerut 
refacerea/completarea. 

Trezorier general al SChR a fost numit, în şedinţa Consiliului SChR din 
decembrie 2010, dl. Prof.dr.ing. Corneliu RADU. 

Evidenţa contabilă a fost întocmită prin CPS de către contabilul autorizat  
Cristina-Gabriela Nedea. 

Începând cu luna iulie 2011 toate declaraţiile prevăzute de legislaţia fiscală 
din cadrul ANAF s-au depus prin mijloace electronice, d-na Cristina-Gabriela Nedea 
fiind împuternicită prin procură specială de conducerea SChR. 

Trimestrial şi anual au fost puse de către trezorier la dispoziţia  preşedintelui şi 
a membrilor conducerii rapoarte privind activitatea financiară a societăţii.  

 
2. Veniturile societăţii 
În perioada menţionată S.Ch.R. a avut venituri totale de 688.277 lei, 

provenite în principal din cotizaţii, cu dinamica din tabel 
 

       
Anul 2010 2011 2012 2013 2014 Total lei 

TOTAL venituri 196.865 67.647 170.318 47.537 205.910 688.277 
 
 Anii 2010, 2012 şi 2014 corespund unor manifestări intrernaţionale la care 
SChR a fost (co)organizator/gazdă ( ICOSECS, CoFRoCA ş.a) . 

  Faţă de numărul de membri, persoane fizice şi respectiv juridice, veniturile din 
cotizaţii ale societăţii ar fi trebuit să fie mult mai mari. S-au înregistrat frecvente 
întârzieri la plata cotizaţiilor atât la membrii persoane fizice (unii membri nu au mai 
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achitat cotizaţia timp de peste 7 ani) cât mai ales la membrii persoane juridice. În 
prezent SChR nu mai are niciun membru cotizant persoană juridică. 

 
Se recomandă: 

· perfecţionarea sistemului de urmărire a încasării cotizaţiilor, atât central cât şi la 
filiale; 
· stabilirea, prin hotărârea Adunării Generale sau prin modificarea statutului a 
perioadei de neplată a cotizaţiei după care se suspendă calitatea de membru al SChR 
şi a perioadei de neplată a cotizaţiei după care se retrage, de drept, calitatea de 
membru al SChR; 
· instituirea unei proceduri de reactivare a calităţii de membru al SChR. 
  
 3. Cheltuielile societăţii 
 În perioada menţionată S.Ch.R. a avut cheltuieli totale 646.860 lei cu 
structura: 
 

           

Anul 
2010 2011 2012 2013 2014 

Total 
lei 

TOTAL 
cheltuieli 179.112 69.084 163.212 63.718 171.734 646.860 

 

Toate cheltuielile efectuate s-au încadrat în domeniul de activitate al 
societăţii, au fost susţinute cu acte justificative şi au fost aprobate de 
preşedintele societăţii. 

În cazurile de angajare a unor cheltuieli mari s-a obţinut în prealabil 
acordul Consiliului SChR 

 

4.Rezultatele financiare ale  SChR.  
Luând în considerare veniturile şi cheltuielile prezentate SChR a avut un 

deficit total  de 24158 lei cu structura: 
 

ANUL 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

lei 
Total 
Venituri  196.865 67.647 170.318 47.537 205.910 688.277 
Total 
Cheltuieli 179.112 69.084 163.212 63.718 171.734 646.860 
Excedent 
/Deficit 17.753 -1.437 7.106 -16.181 34.176 41.417 

Deficitul din anii 2011 şi 2013 sunt consecinţa diminuării încasărilor din cotizaţii 
*** 

Disponibilul SChR  la 1 ianuarie 2010 a fost de: 
· 47.659,28 lei  total din care: 

· 6.472,63 lei în contul  RO35 RNCB 0082 0441 8260 0001 la BCR-Unirea; 
· 818,65 lei în casă; 
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· 40.000 lei în conturile de depozit nr. 2532.A04.0.4418260.0082 şi 
2532.A05.0.4418260.0082  a câte 20 000 lei fiecare, la BCR-Unirea; 

· 117,31 € în contul RO78 RNCB 0082 0441 8260 0003  la BCR-Unirea. 
*** 

 
Disponibilul SChR  la 31 octombrie 2014 a fost de: 
· 72530,15 lei total din care: 

· 52.404,83 lei în contul  RO35 RNCB 0082 0441 8260 0001 la BCR-Unirea; 
· 125,32 lei în casă; 
· 20 000 lei în contul de depozit nr. 2532.A04.0.4418260.0082, la BCR-Unirea; 

· 4168,70 € în contul RO78 RNCB 0082 0441 8260 0003 la BCR-Unirea. 
 
 5.  Concluzii 
5.1. În perioada analizată activitatea financiar-contabilă a societăţii s-a desfăşurat în 

acord cu metodologia şi reglementările specifice. 
5.2. Sursele de venituri ale societăţii au fost cele prevăzute de statut şi acceptate de 

reglementările legale pentru persoanele juridice non-profit. 
5.3. Cheltuielile efectuate au fost necesare, oportune, în acord cu prevederile 

statutului, ale reglementărilor legale şi aprobate de conducerea societăţii. 
5.4. În perioada analizată societatea a avut un deficit  financiar datorită extinderii 

activităţilor în filialele SChR, deficit suportat din excedentele anilor 
precedenţi. 

 
Având în vedere cele de mai sus comisia de cenzori propune Adunării 

Generale, descărcarea de gestiune a Consiliului de Conducere al SChR pentru 
perioada 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2014. 

 
 
 

Prof. dr. ing. Sorin I. ROȘCA 
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Preşedinte al Societăţii de Chimie din România  
si_rosca@yahoo.com 
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SENZORI VOLTAMETRICI PE BAZĂ DE 

FTALOCIANINE 
 

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 

 
 

Monoftalocianinele sunt compuşi coordinativi în care un ion metalic este 
coordinat cu un inel de ftalocianină (MPc). Compuşii denumiţi bisftalocianine (MPc2) 
sunt derivaţi de tip „sandwich” în care un ion metalic (de obicei de tip d sau f) este 
coordinat cu două inele de ftalocianină. MPc2 prezintă proprietăţi electrochimice 
foarte interesante datorită accesibilităţii unui număr mare de stări de oxidare. În plus, 
proprietăţile electrochimice ale ftalocianinelor pot fi modificate prin schimbarea 
ionului metalic central sau prin introducerea prin sinteză chimică a unor substituenţi 
în inelele de ftalocianine.  

Un alt avantaj al utilizării acestor materiale ca materiale sensibile îl reprezintă 
posibilitatea de a se utiliza în mai multe stări solide cu stări de organizare diferite, 
cum sunt filmele solide subţiri (filme Langmuir-Blodgett - LB) sau electrozii de pastă 
de carbon (CPEs). 

În această lucrare s-au sintetizat diferite bisftalocianine având ca ion central ioni 
lantanidici, cu inelele ftalocianinice nesubstituite: LnPc2 (Ln: Pr, Gd, Lu) şi cu inelele 
ftalocianinice substituite cu grupări terţ-butil (Ln: Pr, Gd, Lu). 

În cazul bisftalocianinelor nesubstituite (LnPc2), sinteza s-a realizat prin reacţia 
directă dintre 1,2-dicianobenzen (ftalonitril) cu acetatul lantanidului corespunzător 
conform schemei: 

 
unde: 
Ln = Pr, Gd, Lu 
Ac = Acetat   

 
De asemenea, au fost testate ca materiale sensibile pentru fabricarea de senzori 

mai multe monoftalocianine metalice comerciale (MPc; M: Co, Cu, Zn). Au fost 
determinate influențele în răspunsul senzorului datorate ionului metalic central 
precum şi substituenţilor inelelor ftalocininice. 
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Caracterizarea şi proprietățile senzorilor pe bază de filme LB 
Primele experimente care s-au realizat au avut ca scop evaluarea 

comportamentului electrochimic al suportului conductor care trebuie acoperit cu 
filme LB de ftalocianină. Astfel, în Figura 1. se prezintă curba obţinută prin 
voltametrie ciclică (CV) a unui electrod de oxid de indiu și zinc (ITO), (dimensiuni 
2,5 cm x 1 cm), imersat în soluţie de KCl 0,1 mol×L-1. Aşa cum se poate observa, 
electrodul prezintă un curent de fond redus şi un domeniu de potenţial destul de 
amplu (de la -1,0 la +1,3V). Din acest rezultat se poate concluziona că electrodul de 
ITO este potrivit ca suport pentru prepararea electrozilor modificaţi cu ftalocianine. 

 
Figura 1. Voltamograma ciclică a unui electrod de ITO înregistrat în soluție de KCl 0,1 

mol×L-1 cu viteza de scanare de 0,1 V×s-1  
 

Senzorii pe bază de filme Langmuir-Blodgett s-au fabricat prin depunerea 
filmelor monomoleculare de ftalocianină de pe suprafața apei la o presiune 
superficială de 40 mN×m-1 folosind o baie Langmuir KSV 5000 System 3. 

Toate experimentele de caracterizare, optimizare a senzorilor şi a măsurătorilor 
s-au realizat folosind un potenţiostat/galvanostat, marca EG&G Princeton Applied 
Research, modelul 263A, controlat de un software Echem, care operează în Windows. 
Pentru realizarea experimentelor s-au utilizat o celulă electrochimică care conţine o 
soluţie sau mostra de studiat şi trei electrozi: unul de referinţă, unul auxiliar sau 
contraelectrodul şi unul de lucru, care este senzorul voltametric. În acest studiu toate 
experimentele s-au realizat folosind electrodul de referinţă de Ag/AgCl şi un fir sau o 
placă de Pt ca electrod auxiliar.   

Datorită faptului că se încearcă o simulare a percepţiei umane a gustului, 
senzorii electrochimici trebuie să fie capabili să distingă între cele cinci gusturi de 
bază detectate de către limba umană: dulce, sărat, acru, amar şi “umami” (care este 
termenul japonez pentru “delicios” [1-4]. Din acest motiv, în prima etapă s-a studiat 
dacă electrozii pe bază de ftalocianine produc un semnal electrochimic caracteristic 
atunci când sunt expuşi la compuşi chimici care prezintă gusturi de bază diferite. 

Răspunsurile electrochimice ale senzorilor pe bază de filme LB de 
bisftalocianine sunt prezentate în Figura 2. În figură sunt prezentate voltamogramele 
ciclice ale unui senzor LB (20 straturi monomoleculare) de LuPc2 depuse pe ITO 
imersat în soluţii apoase 0,1 mol×L-1 de KCl (sărat), MgCl2 (amar), glucoză (dulce), 
acid citric (acru) şi acid glutamic (umami). Voltamogramele ciclice au fost 
înregistrate în domeniul de potenţial cuprins între –1,0 și +1,3 V cu o viteză de 
scanare de 0,1 V×s-1.   
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Figura 2. Voltamogramele ciclice ale electrodului pe bază de filme LB de LuPc2  imersat în 

soluţii apoase de (a) 0,1 mol×L-1 KCl; (b) 0,1 mol×L-1 MgCl2; (c) 0,1 mol×L-1 acid citric; (d) 
0,1 mol×L-1 glucoză şi (e) 0,1 mol×L-1 acid glutamic. Viteza de scanare 0,1 V×s-1. 

 
Trebuie menţionat că voltamograma înregistrată în primul ciclu este puţin 

diferită de cea din al doilea ciclu, apoi ciclurile succesive sunt foarte reproductibile. 
Din acest motiv, toate curbele prezentate corespund celui de al doilea ciclu al unui 
senzor recent fabricat. 

Voltamograma ciclică obţinută în prezența KCl (Figura 2 a) evidenţiază picurile 
care corespund unei oxidări cu un electron a inelului ftalocianinic, [Pc2-Ln3+Pc.-]0/[Pc-

2Ln3+]+ (picul I) şi, unei reduceri cu un electron a inelului [Pc2-Ln3+Pc.-]0/[Pc2-Ln3+Pc2-

]- (picul II). Picurile apar la E1/2 = 0,74 V pentru sistemul redox I şi E1/2(II) = -0,07V 
pentru sistemul redox II. Se observă un comportament  ireversibil atât pentru procesul 
de oxidare cât şi  pentrucel de reducere, datorită diferenţei foarte mari de potenţial 
dintre unda anodică şi cea catodică (0,22 V pentru picul I şi, 0,35V pentru picul II). 
Pentru procesele reversibile care implică în reacţia redox un electron, diferenţa 
teoretică trebuie să fie 0,059 V la 25ºC. Această ireversibilitate este confirmată, de 
asemenea, de valoarea subunitară a raportului dintre curenţii corespunzători picului 
catodic şi anodic, atât pentru sistemul I cât şi pentru sistemul II. 

Curba voltametrică înregistrată atunci când se utilizează ca electrolit MgCl2 este 
prezentată în Figura 2. b. Rezultatul este similar cu cel obţinut în prezența KCl, însă 
picul corespunzător oxidării cu un electron a inelului de ftalocianină (sistemul I) este 
foarte intens și apare la E1/2=0,72V; în acest caz picul corespunzător reducerii 
filmului de ftalocianină (sistemul II) apare la E1/2= - 0,24V însă cu o intensitate mult 
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mai mică decât in cazul KCl. Raportul curenţilor picurilor corespunzătoare sistemului 
I (Ipc/Ipa) s-a determinat că este subunitar, ca şi în cazul KCl. Aceste similarități ale 
sistemului I (oxidarea cu un electron) observate la utilizarea electroliţilor menţionaţi 
anterior poate fi explicate ţinându-se seama că, în ambele cazuri, anionul clorură este 
încorporat în film pentru a compensa sarcinile pozitive generate la oxidare. 

Răspunsul electrodului faţă de acid citric, glucoză şi acid glutamic diferă 
semnificativ de cele înregistrate în soluţiile de KCl sau MgCl2.  

Aşa cum poate fi observat în Figura 2. c., răspunsul înregistrat în prezenţa 
acidului citric prezintă picuri anodice bine definite la 0,9 V (care corespunde 
sistemului I) şi 0,05 V (care corespunde sistemului II). Cel de al treilea sistem 
observat la E1/2 = 0,24 V poate fi atribuit acidului citric.  

Răspunsul senzorului faţă de glucoză constă în picuri largi şi puţin definite 
(Figura  2. d.). Totuşi, picurile anodice pot fi observate la 1,12 V (sistemul I) şi 0,06 
V (sistemul II). Cel de al treilea pic observat la 0,45 V (E1/2 = 0,0 V) corespunde 
proceselor redox de natură catalitică ale glucozei. 

Când se utilizează ca electrolit acid glutamic (Figura  2. e.), un pic anodic intens 
poate fi observat la 0,96 V; picul catodic corespunzător este foarte puțin intens însă 
intensitatea sa creşte uşor în scanări succesive.  

Diferenţele observate în comportarea electrochimică a electrodului pe bază de 
filme LB de LuPc2 imersat în diferite soluţii ale unor substanțe etalon pentru gusturile 
de bază sunt datorate faptului că răspunsul electrochimic depinde de abilitatea 
filmelor LB de ftalocianină de a se oxida sau a se reduce, de difuzia ionilor 
electrolitului, de procesele redox ale substanțelor analizate etc. Diferenţele observate 
de la un caz la altul sunt importante și pot fi considerate amprente electrochimice, 
care permit discriminarea gusturilor de bază folosind metode de recunoaștere de 
patroni.  

Studii similare s-au realizat şi pentru alte ftalocianine. Răspunsurile electrozilor 
pe bază de filme LB de PrPc2 şi GdPc2 sunt similare cu cele observate în cazul LuPc2 
însă valorile E1/2 corespunzătoare oxidării şi reducerii inelelor de ftalocianină 
(sistemele I şi respectiv II ), sunt deplasate spre valori mai mici de potenţial cu cât se 
avansează în seria lantanidelor. Valorile E1/2 obţinute atunci când se utilizează ca 
electrolit KCl sunt prezentate în Tabelul 1. Aceste rezultate sunt în concordanță cu 
potenţialele redox publicate pentru complecşii LnPc2 în soluţie şi indică că procesul 
de oxidare are loc la potenţiale mai scăzute cu cât raza ionică a lantanidului este mai 
mare [5-6]. 

Influenţa prezenţei substituenţilor în inelul de ftalocianină a fost analizată prin 
studierea comportamentului electrochimic al bisftalocianinei de praseodimiu octa-
terț-butil substituită (PrPc2

t). Aşa cum se poate observa în Tabelul 1., şi în acord cu 
rezultatele publicate în literatură de specialitate, prezenţa grupărilor terţ-butil în 
inelele de ftalocianine favorizează reactivitatea ftalocianinei la oxidare, facilitându-se 
oxidarea filmelor LB [7]. 

Din aceste rezultate se poate concluziona că fiecare ftalocianină prezintă un 
răspuns caracteristic corespunzător unor procese redox care au loc în prezenţa 
soluţiilor de analizat. Toate ftalocianinele pot detecta prezenţa unui anumit compus cu 
un anumit gust furnizând un răspuns diferit, caracteristic.  
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Tabelul 1. Potenţialele picurilor obţinute cu electrozi pe bază de filme LB de bisftalocianine 
imersate în soluție de KCl 0,1 mol×L-1  

 Picul II (V) 
 Catodic Anodic E1/2=1/2(Eanodic+Ecatodic) 
PrPc2 -0,30 0,30 0,00 
GdPc2 -0,26 0,18 -0,04 
LuPc2 -0,25 0,10 -0,07 
PrPc2

t -0,22 0,28 -0,03 
 

 Picul I (V) 
PrPc2 Catodic Anodic E1/2=1/2(Eanodic+Ecatodic) 
GdPc2 0,78 0,91 0,87 
LuPc2 0,79 0,88 0,83 
PrPc2

t 0,63 0,85 0,74 
 0,62 0,75 0,68 

 
În ceea ce priveşte electrozii LB pe bază de MPc, datorită calităţii reduse şi 

ireproductibilităţii filmelor LB nu s-a reuşit să se realizeze un studiu comparativ al 
răspunsului acestor senzori faţă de diferitele soluţii care reprezintă gusturile de bază. 
Din acest motiv, studiul comportamentului electrochimic a electrozilor pe bază de 
MPc pot fi realizate doar în cazul electrozilor de pastă de carbon (CPE). 

Pentru a completa caracterizarea electrozilor pe bază de filme LB s-a examinat 
comportamentul lor dinamic. Pentru aceasta s-a studiat efectul vitezei de scanare 
asupra răspunsurilor senzorilor. În Figura 3. se prezintă măsurătorile realizate 
utilizând un electrod pe bază de film LB de LuPc2 imersat în soluții de acid citric cu 
viteze de scanare diferite. 

 
Figura 3. Voltamogramele ciclice ale unui electrod de ITO acoperit cu LuPc2 imersat în acid 

citric 0,1mol×L-1 înregistrate cu diferite viteze de scanare în domeniul cuprins între 0,025 
V×s-1 și 0,5 V×s-1 

 
În Figura 4. se arată graficul dependenţei dintre intensitatea picului anodic 

(sistemul I) în funcţie de viteza de scanare pentru electrodul de LuPc2. Transformarea 
LuPc2 în forma sa oxidată LuPc2

+ este însoțită de două tipuri de procese de difuzie: 
unul priveşte difuzia electronilor care trebuie să aibă loc între moleculele de LuPc2 şi 
LuPc2

+ fixate în film şi celălalt este relaţionat cu difuzia anionilor din electrolit, care 
trebuie să pătrundă în film pentru a compensa sarcinile pozitive generate. Aşa cum se 
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prezintă în Figura 4.a. curentul picului (Ip) este direct proporțional cu radicalul vitezei 
de scanare, ceea ce sugerează că al doilea proces controlează reacţia redox a LuPc2. 
Rezultate similare s-au obţinut pentru toţi electrozii în toate soluţiile studiate. În 
Figura 4. b. se prezintă, de asemenea, dependenţa intensităţii picului anodic al unui 
electrod de LuPc2 imersat în soluţie de KCl. 

 
Figura 4. Dependenţa curentului picului anodic de viteza de scanare pentru (a) un film LB de 

LuPc2 în acid citric şi (b) film LB de LuPc2 imersat în KCl. 
 

Stabilitatea pe termen scurt şi lung a electrozilor LB. 
Repetabilitatea şi reproductibilitatea sunt caracteristici importante pentru 

aplicaţiile din domeniul senzorilor. 
Pentru a se evalua repetabilitatea senzorilor pe bază de filme LB, s-au 

înregistrat cicluri consecutive în soluţie de KCl 0,1 mol×L-1. Aşa cum s-a menţionat 
anterior, în cazul filmelor LB, primul ciclu este uşor diferit de al doilea ciclu. Apoi 
ciclurile succesive sunt foarte reproductibile. De exemplu, un film LB de PrPct

2 
imersat în soluţie apoasă de acid citric 0,1 mol×L-1 prezintă o reproductibilitate foarte 
bună, astfel că după 500 de scanări se observă că este doar o uşoară și treptată scădere 
a intensităţii picurilor. Totuşi, când măsurătorile se opresc şi filmul LB este scos din 
soluţie (chiar şi pentru câteva minute), se înregistrează schimbări importante în 
voltamogramele ciclice înregistrate.  

A fost evaluată ireproductibilitatea cauzată prin scoaterea electrodului din 
soluţie şi păstrare urmându-se procedeul descris în continuare: după înregistrarea unor 
cicluri în soluție de KCl 0,1 mol×L-1, electrozii sunt scoşi din soluţie şi spălaţi cu apă 
ultrapură. Apoi electrozii sunt păstraţi utilizând trei metode. Unul dintre electrozi este 
păstrat în apă bidistilată, al doilea într-o soluţie de KCl 0,1 mol×L-1 şi al treilea este 
păstrat în aer. Periodic, filmele sunt reimersate în soluţie de KCl şi sunt înregistrate 
câteva voltamograme ciclice. Figura 5. ilustrează că voltamogramele ciclice 
înregistrate după păstrare diferă semnificativ de prima voltamogramă înregistrată 
(când electrodul este nou), evidenţiind pierderea reproductibilităţii indiferent de 
mediul în care s-a păstrat electrodul.   
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Figura 5. Voltamogramele ciclice ale unui electrod pe bază de film LB de GdPc2 în soluţie 
de  KCl (a) primul ciclu; CV înregistrate după scoaterea electrodului din soluţie pentru (b) 1 

minut; (c) 15 minute (d) 1 zi 
 

Schimbările observate diferă de la un material sensibil la altul şi de la un 
electrolit la altul, însă ele sunt în principal relaţionate cu scăderea intensităţii picurilor, 
deplasarea picurilor la valori de potenţial mai ridicate şi apariţia stărilor de valenţă 
mixte. Acest efect poate fi atribuit modificării structurii filmelor LB după imersarea în 
soluţiile care reprezintă gusturile de bază. 

În final, au fost evaluate interferenţele cauzate prin expunerea succesivă a 
senzorilor pe bază de filme LB la diferite soluţii de electroliţi, precum şi influenţa în 
reproductibilitatea semnalului electrochimic. Pentru aceasta s-au preparat cinci 
electrozi de ITO acoperiţi cu filme LB de LuPc2. Fiecare electrod a fost  imersat într-
o soluţie dintre cele cinci care reprezintă gusturile de bază. După înregistrarea a cinci 
voltamograme ciclice consecutive, electrozii au fost scoşi din soluţii, spălaţi cu apă 
bidistilată şi lăsaţi să se usuce. Apoi, electrozii s-au imersat în soluţie de KCl şi ciclaţi 
de câteva ori (6-7 cicluri) pentru a elimina eventualii ioni incluși în filmul LB. În 
Figura 6 se compară voltamogramele ciclice obţinute cu un film LB proaspăt imersat 
în soluţie de acid glutamic cu cea înregistrată în KCl după întregul proces (întâi în 
acid glutamic şi apoi în KCl).  

 
Figura 6. Deteriorarea unui electrod de film LB de LnPc2 prin imersare succesivă în diferiţi 
electroliţi. Viteza de scanare 0,1 V×s-1. (a) al şaptelea ciclu al unui film LB proaspăt preparat 
în acid glutamic 0,1 mol×L-1; (b)  voltamograma ciclică înregistrată după ciclare în soluţie 0,1 

mol×L-1 de KCl (al şaptelea ciclu). 
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Rezultatele au demonstrat că contraionii încorporaţi în film în timpul ciclării 
rămân (parţial) în film cauzând un efect “memorie”, cu alte cuvinte o contaminare a 
electrodului. 

Deşi tehnica LB permite obţinerea de electrozi cu un raport foarte ridicat 
suprafaţă/volum, care facilitează procesele electrochimice ale senzorilor, carenţele de 
stabilitate şi reproductibilitate sunt cele mai importante dezavantaje ale senzorilor pe 
bază de filme LB.  

Relativ recent au fost raportate reţele de senzori pentru limbi electronice de 
unică folosinţă ceea ce deschide noi perspective deoarece tehnica LB este foarte 
reproductibilă în ceea ce priveşte fabricarea de senzori practic identici [8-9]. 

 
Caracterizarea şi caracteristicile electrochimice ale electrozilor de pastă de 

carbon 
Electrodul de pastă de carbon este compus dintr-un amestec de pulbere de 

carbon cu un conglomerant lichid. În aceast studiu s-a utilizat grafit (Ultracarbon, 
puritate ultra “F”), care este compatibil pentru fabricarea de electrozi de pastă de 
carbon deoarece are o puritate foarte ridicată, are particule de mărime uniformă (circa 
1 μm) şi prezintă proprietăţi mecanice şi electrochimice optime .  

Natura eterogenă și complexă a electrozilor de pastă de carbon influenţează 
transferul de sarcină (și masă) la suprafaţa activă. Astfel,  primele experimente    care 
s-au efectuat cu acest tip de electrozi au avut ca scop cercetarea comportamentului lor 
electrochimic de bază cu scopul de a verifica dacă ar putea fi utilizaţi ca senzori 
voltametrici. Pentru aceasta, CPEs nemodificaţi s-au imersat în soluţii electroinactive 
şi s-a studiat răspunsul acestora. De exemplu, în Figura 7., se prezintă voltamograma 
ciclică a unui CPE nemodificat în soluţie de clorură de potasiu 0,1 mol×L-1. Astfel pot 
fi observate proprietăţile foarte bune ale acestor electrozi: curenţi de fond foarte mici 
(comparativ cu carbonul vitros sau metale nobile), un domeniu de potenţial amplu şi 
absenţa picurilor reziduale şi a zgomotului de fond. 

 
Figura 7. CV înregistrate cu 0,1V×s-1 a unui CPE în soluţie apoasă de KCl 0,1 mol×L-1  

 
Următoarele serii de experimente au fost dedicate studierii răspunsului 

voltametric al acestor electrozi în soluţii redox model cum sunt ferocianura de potasiu, 
K4[Fe(CN)6] (substanță electroactivă anorganică) şi hidrochinona (substanță 
electroactivă organică). 
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      (a)                                                                       (b) 

 
Figura 8. Voltamogramele ciclice ale unei soluţii care conţine: a) 10-3 mol×L-1 hidrochinonă, 
0,1 mol×L-1 KCl b) 10-3 mol×L-1 K4[Fe(CN)6], 0,1 mol×L-1 KCl înregistrate cu 0,05 V×s-1 cu 

un CPE nemodificat. 
 

Aşa cum se poate observa în Figura 8., CPE prezintă un comportament 
electrochimic foarte bun, similar cu cel al altor electrozi de uz general.  

 

Senzori CPE modificaţi cu ftalocianine. 
Utilizând tehnica CPE este posibilă studierea proprietăţilor electrochimice ale 

unui modificant în stare solidă incluzându-l în matricea carbonică solidă (se poate 
vorbi astfel despre electrozi de pastă de carbon electroactivi). Metaloftalocianinele 
care s-au testat demonstrează o activitate electrochimică bogată, ceea ce împreună cu 
electroactivitatea mostrelor testate ar trebui să genereze un răspuns voltametric 
complex. 
 Cu scopul studierii proprietăţilor CPEs modificaţi cu ftalocianine au fost 
înregistrate CV şi SWV în diferite condiţii şi utilizând diferite medii electrolitice. În 
Figura 9., se prezintă câteva exemple de voltamograme ciclice a mai multor CPE 
modificaţi în soluţie de KCl incluzând bisftalocianine şi monoftalocianine.  
 În acord cu rezultatele observate în cazul filmelor LB, bisftalocianinele 
nesubstituite (PrPc2, GdPc2 şi LuPc2 ) prezintă picurile corespunzătoare oxidării cu un 
electron a inelelor ftalocianinei[Pc2-Ln3+Pc.-]0/[Pc.-

2Ln3+]+ (sistemul I) şi reducerea cu 
un electron a macrociclului [Pc2-Ln3+Pc2-]-/[Pc2-Ln3+Pc.-]0 (sistemul II) a stării neutre 
(ftalocianina în starea fundamentală). Aşa cum poate fi observat potenţialul formal 
Epº, calculat cu relaţia 1/2(Epa + Epc), este deplasat spre valori mai mici cu cât se 
avansează în seria lantanidelor. În cazul complecşilor octasubstituiţi poate fi notat că 
procesul de reducere este mai puţin definit în raport cu cel de oxidare.  
 CPE modificaţi cu monoftalocianine nu prezintă activitate electrochimică în 
domeniul de potenţial accesibil în soluție apoasă; excepţie face CoPc care prezintă 
activitate redox în domeniul de potenţial studiat. În ceea ce priveşte CPE modificaţi cu 
monoftalocianină de Co(II), curbele voltametrice prezintă un pic catodic şi unul anodic, 
care conform literaturii, corespund oxidării şi reducerii ionului de cobalt, legat de ciclul 
ftalocianinei [10].  
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Figura 9. Exemple de voltamograme ciclice a CPEs modificaţi cu ftalocianine în soluţie 
apoasă de KCl 0,1 mol×L-1: a) GdPc2; b) GdPc2

t; c) LuPc2; d) LuPc2
t; e) PrPc2

t; f) CoPc. 
 

Au fost efectuate studii privind caracterului dinamic al CPE (analoge celor 
realizate în cazul senzorilor LB). Aceste experimente ajută la optimizarea condiţiilor 
experimentale în care CPE pot fi utilizaţi ca senzori, şi cunoaşterea tipului de difuzie 
(electronică sau masică) care limitează viteza globală a reacţiei redox. Astfel, au fost 
înregistrate răspunsurile voltametrice utilizând diferite viteze de scanare. Figura 10., 
ilustrează un exemplu pentru un electrod de LuPc2 în soluție de KCl 0,1 mol×L-1. 
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Figura 10. CVs ale senzorului CPE modificat cu LuPc2  cu diferite viteze de scanare 

 
În toate cazurile poate fi evidenţiată o dependenţă clară a intensităţii picurilor de 

viteza de scanare, însă pot fi observate anumite diferenţe depinzând de tipul de 
ftalocianină.  

În toate cazurile, intensitatea creşte cu creşterea vitezei de scanare, însă pentru 
CPE modificat cu LuPc2, se poate observa, deasemenea, o creştere importantă a 
separării dintre picurile anodice şi catodice complementare odată cu creşterea vitezei 
de scanare.  

În plus, au fost construite graficele dependenţei intensităţii picurilor în funcţie 
de radicalul vitezei de scanare. Acestea arată o dependenţă liniară clară, ceea ce 
demonstrează că cinetica proceselor electrochimice este controlată de procesul de 
difuzie a speciilor din soluţia de electrolit la suprafaţa electrodului. S-au înregistrat 
comportamente similare în toate mediile utilizate (de natură foarte diferită ca de 
exemplu: acid citric, LiClO4 sau acid glutamic) în ceea ce priveşte dinamica 
proceselor electrochimice. 

Figura 11., reprezintă un studiu mai complex al dinamicii proceselor 
electrochimice pentru electrodul de LuPc2. În acest caz, electrodul a fost imersat într-o 
soluţie electroactivă de ferocianură de potasiu şi s-a cercetat dinamica proceselor 
redox asociate atât cu ftalocianina din matricea solidă cât şi cu compusul electroactiv 
din soluţie. Acest tip de experimente confirmă capacitatea electrozilor de a evidenţia 
semnale voltametrice, relaţionate atât cu ftalocianina cât şi cu speciile electroactive 
prezente în soluţie. Este interesant de remarcat că valorile potenţialului ftalocianinei şi 
ionului ferocianură sunt influenţate în mod diferit de către viteze de scanare. Aşa cum 
se poate observa picurile relaţionate cu ionul ferocianură sunt mai puţin afectate de 
creşterea vitezei de scanare decât cele ale ftalocianinei. Aceasta indică că transferul de 
electron este rapid şi reversibil. Pe de altă parte, picurile complementare ale 
ftalocianinei sunt deplasate în sensuri opuse cu creşterea vitezei de scanare, aşa cum 
s-a menţionat anterior.  
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Figura 11. Voltamogramele ciclice ale senzorului CPE  modificat cu LuPc2 înregistrate cu 
viteze de scanare diferite (0,02-0,12 V×s-1) imersat în soluţie de ferocianură de potasiu 10-3 

mol×L-1 /KCl 0,1 mol×L-1. 
 

Răspunsul CPE faţă de soluțiile de referință pentru gusturile de bază 

Partea cea mai importantă a unui sistem gustativ este o reţea de senzori 
nespecifici şi cu o selectivitate încrucişată pentru diferiţi compuşi. Deci, cu scopul 
testării selectivităţii senzorilor pe bază de CPE, au fost înregistrate voltamogramele 
ciclice în soluţiile reprezentând gusturile de bază (Figura 12.). 

 
Figura 12. Curbele voltametrice (viteza de scanare 0,1V×s-1) ale senzorului LuPc2 CPE în 

prezenţa a diferite soluţii. a) 0,1 mol×L-1 MgCl2; b) 0,1 mol×L-1 clorhidrat de chinină; c) 0,1 
mol×L-1 acid glutamic; d) 0,1 mol×L-1 acid citric. 

 
Aşa cum se poate vedea în  Figura 12., electrodul prezintă un răspuns 

caracteristic când este introdus în soluţii reprezentând gusturile de bază. Diferenţele 
observate sunt relaţionate atât cu intensitatea răspunsului global cât şi cu numărul şi 
potenţialele picurilor observate. Aceasta demonstrează cu claritate selectivitatea 
senzorilor electroactivi când sunt expuşi la soluţii simple. 

Pentru explorarea capabilităţii de discriminare a senzorilor pe bază de CPE 
modificaţi cu ftalocianine, s-au selecţionat acei senzori cu cele mai bune caracteristici 
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în termenii de performanţă pentru construirea unei reţele de senzori voltametrici. 
Anumite puncte trebuie subliniate. Filmele LB au fost eliminate datorită stabilităţii lor 
destul de reduse. Monoftalocianinele au fost eliminate (exceptând CoPc) datorită 
absenţei unui răspuns electrochimic în domeniul de potenţial studiat . 

În rezumat, reţeaua de senzori a fost construită din senzorii CPE modificaţi cu 
bisftalocianină de praseodimiu (PrPc2), bisftalocianină de gadoliniu (GdPc2), 
bisftalocianină de luteţiu (LuPc2), derivaţii ftalocianinelor menţionate anterior 
octatertbutilic-substituite (PrPc2

t, GdPc2
t şi LuPc2

t) şi monoftalocianina de cobalt 
(CoPc). Cu ajutorului unui software s-a realizat analiza discriminantă pentru 
simularea limbii electronice şi pentru determinarea capacităţii de a distinge între cinci 
gusturi de bază  detectate de limba umană (sub formă de soluţii model, soluţii 0,1 M 
de KCl - sărat, acid citric pentru acru, MgCl2 pentru amar, zaharoză pentru dulce şi 
acid glutamic pentru umami).  

De exemplu, selectând ca variabile input pentru analiza de componente 
principale doar valoarea picurilor se obține rezultatul este prezentat în Figura 13. Se 
evidenţiază capacitatea acestor senzori de a distinge diferitele gusturi de bază. Acest 
rezultat este foarte interesant deoarece se poate aprecia performanţa şi calitatea 
ridicată a acestor senzori, şi în acelaşi timp corelaţionarea proceselor redox observate 
în voltametrie cu rezultatele analizei statistice.  

În acelaşi timp, trebuie menţionat că prin utilizarea doar a potențialelor 
picurilor curbelor voltamperometrice se pierde o cantitate foarte importantă de 
informaţie utilă. Alte metode care să includă informația utilă în analiza componentelor 
principale au fost realizate și implementate în alte studii.  

 
 

Figura 13. Graficul PCA al răspunsului reţelei de senzori faţă de cele cinci gusturi de bază 
 
Măsurătorile utilizând voltametria de undă pătrată (SWV) 
CV este tehnica voltametrică cea mai utilizată pentru studiile electrochimice ale 

compuşilor redox activi. Însă, aplicarea altor tipuri de scanări pentru analizarea 
diferitelor sisteme poate fi utilă pentru anumite tipuri de electrozi şi soluţii de analizat.      
 Motivele utilizării tehnicii de voltametrie de undă pătrată SWV sunt o mai mare 

rapiditate (şi în consecinţă o mai mare durabilitate a electrozilor care sunt menţinuţi 



52 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIII, 1/2016 

mai puţin timp în contact cu mostra de analizat), mai buna definire a proceselor redox 

observate şi uşurinţa tratamentului statistic. 

Pentru SWV trebuie optimizaţi parametrii experimentali pentru a se obţine un 

semnal electrochimic corespunzător (frecvenţa f, viteza de scanare DEs, şi 

amplitudinea pulsului Esw) [11]. 

Repetând anumite măsurători efectuate cu ajutorul CV, s-au testat câţiva senzori 

cu SWV în mai multe soluţii model. Pentru a se verifica selectivitatea electrozilor şi 

abilitatea lor ca senzori pentru o limbă electronică, ei au fost imersaţi în patru soluţii 

model reprezentând gusturi de bază. Pentru gustul amar s-a utilizat chinină (sub formă 

de clorhidrat de chinină, care este solubil în apă. Aşa cum se ilustrează în Figura 15., 

pentru CPEs modificaţi cu GdPc2 şi LuPc2, se obţin răspunsuri voltametrice variate 

ceea ce pune în evidenţă performanţa foarte bună de discriminare a acestor senzori 

chiar şi fără utilizarea tehnicilor chemometrice. 

 
Figura 15. SWV ale senzorului CPE modificat cu GdPc2 imersat în soluţii model ale unor 

gusturi de bază 
 

Pentru ilustrarea capacităţii de discriminare a gusturilor de bază, s-a realizat 
analiza componentelor principale (PCA) utilizând ca variabilă input poziţia picului cel 
mai anodic. Figura 16., arată diagrama obţinută (mai mult de 90% din informaţie este 
explicată de primele două componente principale) din răspunsul reţelei de senzori faţă 
de patru soluţii model reprezentând gusturi de bază. Aşa cum poate fi observat, 
separarea dintre clusteri este evidentă. Doar în cazul gustului umami (acid glutamic) 
este observat un anumit “drift” al clusterului, ceea ce se datorează, cu siguranţă, unei 
dispersităţi mai mari a valorilor experimentale măsurate într-o soluţie cu un caracter 
electrolitic scăzut. 
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Figura 16. Diagrama PCA a răspunsului reţelei de senzori faţă de câteva gusturi de bază  

 

Stabilitatea şi reproductibilitatea senzorilor pe bază de CPE. 
Cu scopul testării viabilităţii utilizării acestor electrozi în mod repetat cu o 

performanţă calitativă adecvată, s-au realizat mai multe experimente sistematice 
pentru cercetarea comportamentului în timp şi capacitatea de utilizare.  

Trebuie subliniat că în toate cazurile, electrozii au nevoie de o etapă de 
acomodare, care consistă în 5-10 voltamograme ciclice pentru a se putea stabili un 
echilibru cu mediul electrolitic. Rezultatele prezentate corespund voltamogramelor 
înregistrate după etapa de stabilizare. 

Stabilitatea pe termen scurt 
Pentru determinarea repetabilităţii răspunsurilor furnizate de senzori, s-au 

înregistrat curbe de SWV consecutive pentru electrozii imersaţi în mediile apoase 
asociate cu gusturile de bază. De exemplu, în Figura 17., se prezintă răspunsurile 
repetitive ale senzorului CPE pe bază de GdPc2 în soluţii 0,1 mol×L-1 de acid 
glutamic (a) şi clorhidrat de chinină (b), (3 repetiţii). Trebuie subliniat că poziţiile 
picurilor se menţin cu acurateţe constante (abaterea standard relativă procentuală, 
%RSD < 2%), şi doar variaţii foarte reduse ale intensităţii anumitor picuri a fost cu 
creşterea numărului de repetiţii. Însă este dificil să se evalueze  variaţia întregii curbe. 
După cum se poate observa forma generală a curbei se menţine foarte bine.  

 
 

Figura 17. Curbele SWV (3 repetiţii) ale unui CPE modificat cu GdPc2 imersat în soluţie 
apoasă 0,1 mol×L-1 de (a) acid glutamic şi (b) clorhidrat de chinină 
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Ca o dovadă suplimentară a bunei repetabilităţi a acestor senzori, mostre de 
extract polifenolic de ulei de măsline s-au măsurat de mai multe ori consecutiv. Figura 
18.,  ilustrează răspunsurile obţinute. Voltamogramele obţinute sunt foarte similare, şi 
doar o variaţie slabă în intensitatea anumitor picuri a fost observată. De exemplu, 
picul care apare la potenţialul cel mai anodic, măsurat de şapte ori, prezintă un 
coeficient de variaţie mai mic de 2%. În ceea ce priveşte intensitatea picurilor, o 
anumită creştere a fost observată pentru unele dintre ele. În acest caz %RSD este mai 
mică de 15%. Din valorile prezentate anterior se poate afirma să senzorii voltametrici 
pe bază de CPE modificaţi cu ftalocianine prezintă o bună repetabilitate. 

 
Figura 18. Curbele de SWV (trei repetiţii) a unui CPE modificat cu GdPc2

t imersat într-un 
extract poliphenolic de ulei de măsline la scanare directă şi inversă 

 
Reproductibilitatea. Stabilitatea pe termen lung. 
A fost testată, de asemenea, şi reproductibilitatea senzorilor pe bază de CPE. 

Obţinerea de senzori cu o reproductibilitatea ridicată în timp reprezintă cel mai 
important şi în acelaşi timp cel mai dificil obiectiv de atins în cercetarea în domeniul 
senzorilor. Mai multe experimente s-au efectuat pentru a se putea determina această 
caracteristică a senzorilor voltametrici. De exemplu, s-au înregistrat curbele 
voltametrice cu mai mulţi CPEs imersaţi în soluţiile reprezentând gusturile de bază, şi 
variaţiile au fost monitorizate în timp. Prin cuantificarea schimbărilor observate în 
acest timp, de exemplu poziţia picurilor 1 şi 2 şi scoţând electrodul din soluţie după 
fiecare experiment, s-a găsit că coeficientul de variaţie este mai mic de 2,5%. 

Unul dintre cele mai importante avantaje a acestor electrozi pe bază de pastă de 
carbon este că aceşti electrozi permit refacerea (curăţirea) suprafeţei active prin 
eliminarea primul strat urmat de o şlefuire; în plus, poate fi aplicată regenerarea cu 
ajutorul metodelor electrochimice prin scanarea unor aproximativ 10 cicluri în o 
soluţie inertă (în mod normal o soluţie apoasă de KCl 0,1 mol×L-1). Trebuie 
menţionat că stabilitatea senzorilor pe bază de CPE depinde de numărul de măsurători 
şi de tipul de mostre în care aceştia sunt imersaţi. Un electrod menţinut în  condiţii 
adecvate, poate fi utilizat pentru o perioadă de cel puţin o lună.  

Pentru a testa reproductibilitatea pe termen lung a acestor senzori, s-au măsurat 
şase extracte polifenolice diferite cu acelaşi electrod timp de o lună. După imersarea 
în fiecare extract, s-au înregistrat câteva curbe CV (3 cicluri) şi SWV (6 măsurători). 
Între măsurătorile efectuate pentru fiecare extract, senzorii s-au curăţat urmând 
procedura menţionată anterior (renovarea suprafeţei şi ciclare în KCl), şi s-au 
înregistrat voltamograme ciclice în soluţia de KCl de referinţă. În Tabelul 2 se 
prezintă rezultatele obţinute cu privire la reproductibilitatea picurilor ftalocianinelor. 
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Tabelul 2. Coeficienţii de variaţie (în procente) a picurilor ftalocianinei înregistraţi în 
soluţie de KCl după o lună de utilizare în măsurarea de extracte de ulei de măsline 

Picurile LuPc2 în KCl %RSD 
Picul I 5,0 
Picul II 2,3 
Picul III 2,4 
Picul IV 3,1 

 
Aşa cum se poate observa în Tabelul 2., valorile %RSD calculate pentru 

picurile ftalocianinei s-au găsit a fi mai mici de 5%. Acest rezultat demonstrează că 
senzorii pe bază de CPE prezintă o bună reproductibilitate, precum şi o bună 
stabilitate pe termen lung. Trebuie menţionat că aceste valori ale %RSD s-au obţinut 
atunci când s-au măsurat mostre complexe cum sunt extractele polare (polifenolice) 
ale uleiurilor de măsline [12].  
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Experimentul – cea mai valoroasă metodă de transmitere a 
științei 

 
Înțelegând acest concept, compania BASF în parteneriat cu Societatea de 

Chimie din România prin Secția Tinerilor Chimiști și sprijinul Facultății de Chimie 
Aplicată și Știința Materialelor din cadrul Universității Politehnica din București, a 
demarat începând cu anul 2014 programul Kid’s Lab. 

Kid’s Lab – Chimia Distractivă este un program educaţional, interactiv, care 
urmăreşte să atragă interesul copiilor asupra chimiei. Prin intermediul acestui proiect 
ne dorim să creştem interesul pentru chimie, chiar înainte ca elevii să înceapă să 
studieze această materie. Până în prezent, în țara noastră, peste 1500 de copii au 
participat la atelierele de chimie din cadrul programului, atât din București, cât și din 
Iași și orașele din jur.  

În cadrul laboratorului copiii au ocazia să efectueze ei înşiși experimente 
chimice sigure pe bază de apă, utilizând truse de lucru adaptate vârstei și 
cunoștințelor pe care le dețin la acel moment. Laboratoarele se desfășoară sub atenta 
supraveghere a studenților voluntari din Secția de Tineret a SChR și sub îndrumarea 
unui cadru didactic. Timp de o oră, copiii (se lucrează cu grupe de maxim 30 de 
copii) au ocazia să se joace învățând.  

 

 
 
Tema centrală a experimentelor este apa: Apa iubeşte chimia. În cadrul 

atelierelor de chimie, copii au ocazia să vadă cu proprii ochi modul în care chimia 
facilitează utilizarea responsabilă a apei în calitate de resursă preţioasă. Copiii 
realizează experimente şi cercetează apa în cadrul celor două ateliere de chimie 
programate: Purificarea apei şi Depozitarea apei.  
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Temele de lucru alese au ca scop stabilirea unor repere strânse cu realitatea 
imediată în care trăiesc copiii astfel încât aceștia să înțeleagă că știința nu este un 
lucru abstract ci ea este bine ancorată în viața cotidiană. 

 
 

     
 

Aceste atelierele se adresează în principal copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 şi 
12 ani care doresc să înţeleagă experimentând, în condiţii de siguranţă, câteva din 
tainele chimiei. Programul are în esență ca public țintă copii de școală primară care 
știu să citească (astfel încât să poată urmări instrucțiunile din caietul de laborator) 
până la cei de școală gimnazială aflați înainte de începerea studiului chimiei ca 
materie școlară. De multe ori am fost însă nevoiți să îi sfătuim pe copii să își aleagă în 
echipa de lucru (formată din 2 copii) un coleg care știe să citească…J 

Programul se bucură de un real interes din partea copiilor care își doresc să 
revină în laborator și care de multe ori ne mărturisesc că doresc să se facă „chimiști” 
atunci când vor crește. 
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