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Institute de cercetare – dezoltare – inovare din România 

INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

ECOLOGIE INDUSTRIALĂ ECOIND București 

 

 

  

 

 

    Scurt istoric 

Institutul a fost înfiinţat în 1977 prin Decretul nr. 112/1977, sub   denumirea 

de Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Epurarea Apelor Reziduale-ICPEAR, în 

coordonarea Ministerului Industriei Chimice, cu sediul în Bucureşti şi cu o sucursală 

la Timişoara. Ulterior în 1982 s-a înfiinţat Sucursală Rm. Vâlcea în incinta 

OLTCHIM.  

Prin separarea în 1991 a sectorului de proiectare (S.C. IPROMED S.A.), 

sectorul de cercetare a preluat patrimoniul propriu şi şi-a dezvoltat continuu 

domeniile de cercetare, trecând de la elaborarea de tehnologii pentru ape reziduale la 

elaborarea de soluţii pentru diferite componente ale factorilor de mediu: apă, aer, sol, 

respectiv extinderea domeniului de expertiză de la industria chimică la rezolvarea 

problemelor de mediu pentru majoritatea ramurilor industriale. 

În anul 1999 ICPEAR a fost transformat prin acreditare în Institutul Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – INCD ECOIND sub 

autoritatea Ministerului Industriilor şi Resurselor (actualmente Ministerul 

Economiei), în conformitate cu prevederile HG nr. 261/1999 şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare aprobat prin HG nr. 961/2005.  

De la înfiinţare (1977) şi până în prezent, institutul a evoluat continuu, 

transformându-se dintr-un institut de cercetare dedicat proiectării instalaţiilor şi 

elaborării tehnologiilor de epurare a apelor uzate provenite din industria chimică şi 

petrochimică (ICPEAR – fostă denumire) într-un Institut Naţional de Cercetare-

Dezvoltare, cu o abordare globală a tuturor aspectelor de mediu în domeniul 

ecologiei industriale, recunoscut la nivel naţional şi cu o prezenţa din ce în ce 

mai activă în parteneriatele internaţionale. 

În prezent, conform H.G. nr.185/2013, cu modificările/completările ulterioare, 

INCD-ECOIND a trecut din coordonarea Ministerului Economiei în coordonarea 
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Ministerului Educaţiei Naţionale, în prezent fiind în coordonarea Ministerului 

Cercetării şi Inovării. 

În urma evaluării unităţilor din sistemul naţional de cercetare – dezvoltare şi 

inovare, institutul a fost certificat şi clasificat de nivel A (Decizie MENCS ANCSI 

9008/07.01.2016).   

Multe din realizările institutului le datorăm Doamnei dr. Margareta Nicolau, 

director general în perioada 1999 – 2013, care a căutat întodeauna calea spre 

excelență în cercetare, cale pe care ne străduim să o urmăm neabătut în continuare.   

 

 

Certificari / acreditari / atestari 

 

 Activitatea institutului se desfăşoară în conformitate cu :  

 Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu, SR EN ISO 9001:2008 şi 

SR EN ISO 14001:2005 ;   

 Sistemul de  Management Sănătate şi Securitate Ocupaţională, conform 

referenţial OHSAS 18001 :2007, implementat în 2014.  

 Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru documentaţii de mediu 
(rapoarte de mediu, studii de impact de mediu, bilanţuri de mediu, documentaţii 

pentru obţinere autorizaţii integrate de mediu, studii de evaluare adecvată) în care 

institutul este înregistrat la poziţia 79   

 Certificatul de Atestare nr. 151/18.12.2015 pentru elaborarea documentaţiilor 

tehnice, pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.   

Laboratoarele de încercări analitice din cadrul Departamentului Control 

Poluare (DCP) şi Laboratorul Analize Mediu din cadrul Sucursalei Timişoara sunt 

acreditate RENAR, conform referenţialului SR EN ISO/CEI 17025:2005.  

Laboratorul Control Poluare Aer din cadrul DCP îndeplineşte cerinţele SR 

CEN/TS 15675:2009 pentru măsurarea emisiilor de poluanţi.   

Institutul deţine Certificatul de Înregistrare nr. 304/15.04.2014 la 

Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică pentru activităţile de  prelevare 

şi monitorizare de control a calităţii apei potabile. 

 
 

 

 

Infrastructura institutului 

 

În perioada 2009-2015, au fost implementate 2 proiecte POS CCE, 

“Dezvoltarea Infrastructurii de Cercetare a INCD ECOIND pentru Extinderea şi 
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Diversificarea Cercetărilor în Domeniul Ecologiei Industriale – INFRAECO” (Cod 

SMIS 2600) şi “Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate pentru Mediu şi 

Industrie – MEDIND” (cod SMIS 48693), cofinanţate prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, prin care s-au realizat :  

 noua infrastructură de cercetare (sediu nou cu toate utilităţile necesare 

desfăşurării unei activităţi de cercetare performante);  

 modernizarea şi extinderea infrastructurii pentru dezvoltarea de direcţii noi de 

cercetare care să acopere un spectru larg de activități conexe ecologiei industriale: 

biologie moleculară, genetică şi microscopie electronică; analize biologice şi studii 

ecotoxicologice; evaluarea calității aerului de interior, a nivelului de miros prin 

olfactometrie dinamică; caracterizarea completă a deşeurilor industriale şi a 

nămolurilor-domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel naţional, 

dar în acord cu tendinţele cercetării de mediu pe plan european şi internaţional.      

 

Domenii de cercetare-dezvoltare 

 

INCD ECOIND este unicul institut la nivel naţional care are o abordare 

globală a problemelor de ecologie industrială, direcţiile principale de acţiune 

constituindu-se într-un ciclu de activităţi de cercetare / dezvoltare / asistență tehnică şi 

consultanţă. 

 Profilul de activitate al institutului, adaptat permanent cerinţelor pieţii de 

mediu interne şi externe, cuprinde în esenţă cercetare avansată şi aplicativă, 

preponderent experimentală destinată în special controlului, evaluării, prevenirii, 

reducerii şi combaterii poluării industriale. 
Principalele domenii de cercetare-dezvoltare corespund tendinţelor actuale pe 

plan european şi mondial în domeniul protecţiei mediului şi nevoilor unităţilor 

economice pentru a răspunde cerinţelor privind respectarea calităţii mediului, în 

strânsă legătură cu creşterea performanţei industriale şi a competitivităţii produselor 

: 

⁎ controlul integrat al poluării (aer, apă, sol / sedimente, deşeuri, zgomot, 

miros);  

⁎ monitorizarea / evaluarea stării de poluare şi stabilirea conformităţii cu 

legislaţia specifică (studii de impact, caracterizare şi management de risc, 

biodiversitate şi studii ecotoxicologice);  

⁎ tehnologii de mediu (ape uzate industriale şi urbane; apă de proces şi apă 

potabilă; nămoluri; deşeuri; reabilitare soluri poluate);  

⁎ dezvoltare / implementare de sisteme de management calitate, mediu, sănătate 

şi securitate ocupaţională şi siguranţa alimentului;  

⁎ consultanţă şi instruire, formare, evaluare competenţe personal;  

⁎ studii, analize şi expertize tehnice pentru controlul, prevenirea şi combaterea 

poluării mediului; asistentă tehnică la aplicare.  

 

Principalele direcții de cercetare ale Departamentului Control Poluare 

 

Ca răspuns la noile cerinţe impuse de legislaţia naţională de mediu aliniată la 

cerinţele Uniunii Europene sau pentru a soluţiona o serie de problematici ridicate de 

modul de efectuare al controlului şi monitorizării nivelului de poluare al mediului s-au 
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iniţiat şi realizat, activităţi de cercetare aplicativa ce pot fi grupate în mai multe 

direcţii tematice: 

 

 Laborator Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri 
 

 Dezvoltarea/optimizarea unor metode de analiză pentru determinarea de 

poluanţi organici şi anorganici nou introduşi în legislaţia de mediu, cu prioritate a 

poluanţilor incluşi în lista substanţelor prioritare;  

 Dezvoltarea metodelor de control analitic a diferitelor clase de medicamente 

din ape uzate şi efluenţi ai staţiilor municipale de epurare şi receptorii acestora, 

respectiv ape de suprafaţă;  

 Studii fizico-chimice complexe privind calitatea apei potabile de la sursa de 

captare până la consumator;  

 Studii privind influenţa materialelor utilizate în sistemele de distribuţie a 

apei potabile respectiv a procesului de migrare a metalelor toxice din instalaţiile 

casnice în apa potabilă; 

 Studii de evaluare spatio-temporală a nivelului de poluare a ecosistemelor 

acvatice;  

 Dezvoltarea şi implementarea unor tehnici moderne în domeniul analizei 

judiciare de mediu care să permită identificarea rapidă a substanţelor deversate în 

cazul unor poluări accidentale; 

 Elaborarea unor indicatori statistici pentru substanţele chimice periculoase 

în conformitate cu cerinţele EUROSTAT şi ale Regulamentului REACH.  

 

  
 

 Laborator Bioteste – Analize Biologice 

 

 Dezvoltarea/ implementarea metodelor biologice, bacteriologice şi 

ecologice de control al calităţii mediului înconjurător în conformitate cu legislaţia 

naţională de mediu / reglementările Uniunii Europene şi normele internaţionale de 

standardizare EN, ISO, DIN, OECD, EPA;  

 Implementarea de tehnici microbiologice avansate pentru: identificarea 

microorganismelor din diferite matrici de mediu şi caracterizarea potenţialului de 

patogenitate şi virulentă al acestora; determinarea profilului de rezistentă la antibiotice 

al microorganismelor potenţial patogene izolate din ecosistemele naturale ; 

identificarea microorganismelor din diverse produse chimice (lacuri, vopsele, 

cosmetice) şi agricole şi zootehnice (furaje animaliere);  

 Dezvoltarea de metodologii/ modele integrate de evaluare a stării 

ecologice a corpurilor de apă de suprafață / apă subterană luând în considerare 

efectele combinate datorate surselor antropice de poluare, schimbărilor climatice; 
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evaluarea integrității sistemelor acvatice conform Directivei Cadru Apă şi 

Convenţiilor Internaţionale privind reconstrucţia şi utilizarea durabilă a resurselor de 

apă pe baza elementelor de calitate biologice şi încadrarea corpurilor de apă în stări 

ecologice pe baza indicilor specifici aferenţi comunităţilor biotice;  

 Dezvoltarea de metode ecotoxicologice pentru caracterizarea riscului 

ecologic generat de substanțele/preparatele chimice / substanțe prioritare 

conform reglementărilor europene, în vigoare (REACH Regulation, Detergent 

Regulation, Pharmaceuticals norms, and Globally Harmonization Systems of 

classification and labeling of chemicals); stabilirea efectelor subletale generate de 

prezenţa chimicalelor asupra sistemului enzimatic al peştilor şi identificarea 

modificărilor induse la nivelul ţesuturilor utilizând tehnici biochimice (enzimatice şi 

histologice)  

 Stabilirea efectelor toxice ale probelor de mediu contaminate / poluate 

asupra organismelor acvatice şi terestre (plante înalte).  

 Utilizarea tehnicilor moderne de biochimie şi biologie moleculară: RT-

PCR (detecţie a exprimării mARN – nivel transcripţional) şi SDS-PAGE (detecţie a 

proteinelor –nivel translaţional) pentru evidenţierea aspectelor de toxicitate subletala 

la nivelul structurilor subceluare ale organismelor vii şi identificarea / caracterizarea 

markerilor moleculari ai organismelor vii induşi de schimbările din mediul 

înconjurător. 

 

   
 

 Laborator Control Poluare Aer 

 

 Dezvoltarea şi validarea de noi metode pentru determinarea poluanţilor 

gazoşi emişi în aer din sursele fixe, prezenţi în aerul ambiental şi aerul din 

interiorul clădirilor:  

 Determinarea aldehidelor şi cetonelor din emisiile surselor fixe şi din aerul din 

interiorul clădirilor (non-industriale, rezidenţiale şi muzee);  

 Acizi organici (acidul formic şi acidul acetic) prezenţi în aerul interior cu 

precădere în spaţiile dotate cu mobilier nou sau în muzee;  

 Metode noi şi performante de determinare a concentraţiei de gaze cu efect de 

seră (CO2, CH4, N2O) şi a concentraţiilor reduse de sulf din combustibili şi deşeuri;  

 Evaluarea nivelului de poluare chimică şi fonică prin modelare 

matematică:   

 Studii privind calitatea aerului ambiental bazate pe modelarea matematică a 

dispersiei poluanţilor emişi în aer de surse fixe, mobile şi de suprafaţă.  

 Evaluarea nivelului de zgomot din vecinătatea zonelor industriale prin 

modelarea matematică şi elaborarea hărţilor de zgomot industrial.  

 Evaluarea calităţii aerului din interiorul clădirilor  
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 Metode şi metodologii de evaluare a calităţii aerului din clădiri destinate 

desfăşurării activităţilor de birou, clădiri rezidenţiale şi muzee în vederea reducerii 

impactului poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi/sau pentru conservarea 

preventivă a exponatelor[2,8].  

 Studii de evaluare a calităţii şi interpretarea statistică a datelor prin corelaţie şi 

regresie.   

 Studii privind poluarea aerului din zonele industriale   

 Evaluarea calităţii aerului din vecinătatea zonelor industriale influenţată de 

emisiile surselor fixe prin măsurare/interpretare sau prin modelarea matematică a 

dispersiei poluanţilor în aer.  

 Metodologii de evaluare a corozivității metalelor, aliajelor şi acoperirilor 

metalice în zonele industriale;   

 Cercetări privind evaluarea nivelului emisiei de gaze cu efect de seră   

 Metode şi metodologii de evaluare a emisiei de gaze cu efect de seră bazate pe 

determinarea factorilor de oxidare şi de emisie specifici şi caracterizarea fizico-

chimică a combustibililor.  

 Studii de evaluare a nivelului de miros generat de activităţile industriale  

 Implementarea metodei de determinare a nivelului de miros prin olfactometrie 

dinamică.  

 Metodologii de evaluare a nivelului de miros la limita de incintă a unităţilor 

industriale şi în zonele sensibile  în vederea reducerii impactului asupra sănătăţii şi a 

disconfortului.  

  

  

 

Principalele direcții de cercetare ale Departamentului Evaluare Poluare Mediu 
 

 Expertizarea stării de poluare pe componente de mediu  în vederea stabilirii 

impactului activitătilor antropice asupra mediului;  

 Dezvoltarea de metodologii pentru evaluarea şi caracterizarea riscului generat de 

substanţele chimice periculoase asupra mediului înconjurător;  
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 Elaborarea de metodologii / modele integrate de evaluare a stării ecologice a 

corpurilor de apă (bazine hidrografice) luând în considerare efectele combinate 

datorate surselor antropice de poluare şi schimbărilor climatice;  

 Dezvoltarea cercetărilor privind mobilitatea substanţelor periculoase în mediul 

acvatic;  

 Studii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte din diferite sfere 

de activitate, bilanțuri de mediu,  studii de evaluare a riscului ecologic în condițiile 

unui impact semnificativ asupra mediului, documentații de mediu pentru obținerea 

autorizațiilor integrate de mediu; 

 Caracterizarea şi clasificarea deşeurilor solide şi lichide   

 Evaluarea riscului indus asupra componentelor de mediu la depozitarea 

deşeurilor industriale   

 

 

   
 

Principalele direcții de cercetare ale Departamentului Tehnologii de Mediu și 

Transfer Tehnologic(DTMT) 

 Dezvoltarea de tehnologii/ biotehnologii de tratare/epurare inovative şi 

sustenabile pentru îndepărtarea avansată a nutrienţilor, xenobioticelor şi 

substanţelor prioritare din ape/ ape uzate cu următoarele subdirectii:    

 identificarea/ diminuarea/ îndepărtarea xenobioticelor din sursele de apă 

potabilă;  

 cercetări experimentale pentru minimizarea și controlul formării subprodușilor 

intermediari de dezinfecție în filierele de potabilizare a surselor de 

suprafață/subterane;  

 tehnologii inovative pentru epurarea apelor uzate industriale şi municipale cu 

matrice de impurificare complexe;  

 tehnologii bazate pe procesele de oxidare avansată a substanţelor prioritare din 

sistemele apoase;  

 cercetări operaționale privind bioreactoare secvențiale (SBR) cu regim de 

alimentare variabil adaptat pentru încărcări organice mari datorate unor poluanți 

toxici; 

 Promovarea de tehnologii alternative pentru 

retehnologizarea/modernizarea staţiilor de tratare/ epurare a apelor uzate: 

 integrarea proceselor biotehnologice în filiere de tratare resurse naturale de 

apă potabilă cu impurificare complexă. 

 integrarea procedeelor  fotoinduse în schemele de  epurare a apelor reziduale; 
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 sisteme inovative de epurare bazate pe tehnologia cu nămol aerob granular și 

nămol granular mixt microalge-bacterii. 

 Eco-nano-tehnologii bazate pe procese fizico-chimice şi biologice pentru 

remedierea solurilor contaminate;   

 Tehnologii de tratare recuperativă a deşeurilor de natură organică din 

fluxurile de epurare a apelor uzate;   

 Implementarea cerinţelor economiei circulare în strategiile de dezvoltare 

durabilă a operatorilor industriali. 

  
 

  

 

Principalele activități ale Departamentului Sisteme de Management (DSM) 

 Proiectarea şi implementarea sistemelor de management de mediu, al 

calitătii, al sănătătii şi securitătii ocupaţionale, al siguranţei alimentului; 

 Elaborarea de metodologii pentru dezvoltarea şi implementarea 

sistemului european de management şi audit (EMAS III) şi de aliniere la noile 

sisteme de management calitate – seria standardelor ISO 9000; 

 Elaborare şi dezvoltare de standarde ocupaţionale în domeniul protecţiei 

mediului.  

 Formare de personal în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu 

standardele ocupaţionale, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări 

(Manager sisteme de management de mediu, Auditor de mediu, Responsabil de 

mediu); 

 Evaluare de competenţe profesionale în domeniul protecţiei mediului în 

conformitate cu standardele ocupaţionale.  
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Sucursala Timișoara 

Domeniul de activitate al sucursalei acoperă controlul, evaluarea poluării şi 

tehnologii de mediu, fiind o replică la scară a institutului pentru partea de vest a 

tării, precum şi pentru colaborările specifice cu Ungaria şi Serbia. Direcţiile actuale 

de cercetare se referă la:  

 epurarea avansată a unor ape cu conţinut de poluanţi specifici greu 

biodegradabili;  

 remedierea solurilor şi siturilor poluate cu hidrocarburi;  

 remediere ecologică (fitoremediere/fitostabilizare) a haldelor de zgură şi 

cenuşă.  

Sucursala Râmnicu Vâlcea 

 Sucursala răspunde cerințelor privind controlul și evaluarea poluării mediului 

pentru regiunea Oltenia, efectuând: 

 Cercetări privind acumularea unor substanţe prioritare / prioritar periculoase în 

sol, ape şi sedimente în zona platformelor industriale complexe; 

 Studii de evaluare a impactului generat de dezvoltarea activităţilor turistice 

sezoniere asupra calităţii factorilor de mediu apa şi sol;  

 Studii de evaluare a riscului de mediu cu ajutorul indicilor de poluare. 

 

Sprijin acordat pentru formarea tinerilor cercetători  

Cu o deschidere specială către ceea ce reprezintă cercetare-dezvoltare-inovare 

şi în special către ceea ce înseamnă cercetare aplicativă în domeniul protecţiei 

mediului înconjurător, institutul a abordat în ultimii ani proiecte cu impact pentru 

dezvoltarea domeniului specific de activitate şi ocupă în prezent o poziţie naţională 

bine definită şi o recunoaştere internaţională crescândă. 

În cadrul institutului este promovată o politică de pregătire şi perfecţionare 

continuă a personalului, fiind susţinute financiar atât formele de pregătire organizate 

în ţară şi străinătate, cât şi de  pregătire individuală.   
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69
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TOTAL STUDII SUPERIOARE DOCTORI DOCTORANZI

Personal de cercetare - dezvoltare

2012 2016

 
 

Ponderea personalului de cercetare – dezvoltare cu studii doctorale s-a dublat 

în ultimii ani. 

Diseminarea rezultatelor cercetării şi dezbaterea acestora în comunitatea 

ştiinţifică de mediu este o componentă importantă a măsurilor de creştere a 

prestigiului şi vizibilităţii institutului. În consecinţă sunt susţinute participările la 

conferinţele naţionale şi internaţionale cu comitet de program, precum şi la 

manifestările expoziţionale importante, din domeniul nostru de interes. În urma 

acestor participări, reprezentanţii institutului au obţinut numeroase premii, diplome de 

excelentă şi medalii de aur, care onorează eforturile şi rezultatele obţinute în 

cercetare. 

Studiul individual este o componentă esențială a pregătirii permanente în 

cercetare iar personalul CDI beneficiază de susţinere directă pentru elaborarea 

lucrărilor  doctorale sau post-doctorale. În institut  toți cercetătorii au acces liber la 

internet precum și la biblioteci electronice și editoriale, precum și la arhiva tehnică.  

INCD-ECOIND ca membru fondator, face parte din Asociația 

Universitătilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale 

Universitare din România “Anelis Plus”. În acest context, un numar mare de 

cercetători din cadrul institutului beneficiază de acces electronic la literatura 

știintifică prin IP instituțional și acces mobil, asigurat prin cofinanțarea a 2 baze de 

date full-text (Science Direct –Journals, Freedom Collection: Springerlink – Journals) 

și o bază bibliometrică (Web of Knowledge, cu acces la bazele: Web of Science Core 

Collection, Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index).   

 

Colaborări / Afilieri 

Caracterul multidisciplinar al cercetării de mediu desfăşurate de INCD 

ECOIND şi caracterul aplicativ şi de dezvoltare tehnologică determină participarea în 

parteneriate dezvoltate pe plan naţional şi internaţional atât cu comunităţi ştiinţifice 

cât şi cu mediul economic.  

Institutul are încheiate parteneriate de colaborare cu un număr mare de 

universităţi din România şi străinătate, în cadrul cărora anual un număr mare studenţi 

efectuează stagii de pregătire sau vizite de lucru în laboratoarele institutului.  

INCD ECOIND este membru MECHATREC Regional Cluster, The Nano-

Mechatronics Innovative Scientific Cluster, BIOGASINNO Cluster - Sustainable 

Energy Cluster (membru fondator), MAGURELE HIGT TECH Cluster, precum şi 

membru fondator al Asociaţiei Cluster ECOIND. Scopul principal al Asociaţiei 

Cluster ECOIND este armonizarea și reprezentarea intereselor intreprinderilor ce 



14 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIII, 3/2016 

operează în principal în domeniul ecologiei industriale, în scopul creșterii 

competitivității acestora și valorificării în comun a expertizei pe care fiecare dintre 

părți o deține pe piața de profil sau în domenii conexe și auxiliare.   

MEMBRU PLATFORME TEHNOLOGICE: Water Supply and Sanitation 

Technology Platform – WSSTP; Platforma Tehnologică pentru Biocarburanți din 

Romania – BIOCARO, din cadrul “European Technology Platform for Biofuels”. 

 

Asociații și organizații profesionale naționale și internaționale în care  

INCD ECOIND este membru sau membru fondator 

 Societatea de Chimie din România (SChR) 

 International Water Association 

(IWA) 

 ECOMEMTECH – România 

 Balkan Environmental 

Association (B.EN.A.) 

 Federația Patronatelor din Chimie și 

Petrochimie (FEPACHIM) 

 Asociația Română a Apei (ARA)  Asociația Națională pentru Protecția 

Consumatorului și Promovarea Produselor 

și Serviciilor din România (ANPCPPSR) 

 Asociația Română de Mediu 

(ARM) 

 Asociația ANELIS PLUS 

 

 Asociația Română pentru 

Calitate (ARC) 

 Asociația pentru Cercetare 

Multidisciplinară din Zona de Vest a 

României (ACM – V) 

 Asociația de Standardizare din 

România (ASRO) 

 Comitetul Național pentru Salubritate, 

Igienă și Protectța Mediului Urban 

(CNSIPMU) 

 Asociația Laboratoarelor 

Acreditate (ALA – Membru 

Național Asociat al EUROLAB) 

 Bioinginerie (SRBB – Membru al 

Federației Europene de Biotehnologie) 

  

INCD ECOIND organizează de peste 30 ani, Simpozionul Internaţional 

Mediul şi Industria– “SIMI”, care se bucură de o bună recunoaştere şi participare 

din partea comunităţilor ştiinţifice şi a mediului economic din ţară şi străinătate 

(ediţia a 19-a desfăşurată în 2016 a reunit un număr mare de participanţi din 15 ţări). 

 

 

  
 

Manifestarea (www.simiecoind.ro.) are loc sub patronajul Academiei 

Române-Secţia de Ştiinţe Chimice, fiind organizată împreună cu Societatea de 

http://www.simiecoind.ro/
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Chimie din România, Asociaţia Română de Mediu-ARM 1998, Asociaţia Română a 

Apei şi în coordonarea coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării. Începând cu 

2015, lucrările prezentate în cadrul simpozionului sunt indexate în BDI. 

 

  
 

   

  
 

 

Viziunea INCD ECOIND a fost şi rămâne aceea de a fi lider naţional, cu 

recunoaştere  internaţională, în domeniul cercetării şi serviciilor de mediu. 

 

Dr. ing. Carol LEHR 

Director Stiintific INCD ECOIND 

carol.lehr@incdecoind.ro 

 

mailto:carol.lehr@incdecoind.ro
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BIOSENZORI UTILIZA ŢI ÎN CONTROLUL CALIT ĂŢII 

MEDIULUI ŞI ALIMENTELOR a, b 
 

José María PALACIOS-SANTANDER1, Laura CUBILLANA-AGUILERA 1, 
Juan José GARCÍA-GUZMÁN1, Aisha ATTAR2, Dolores BELLIDO-MILLA 1, 

José Luis HIDALGO-HIDALGO DE CISNEROS 1, Aziz AMINE 2, Ignacio 
NARANJO-RODRÍGUEZ 1 

1Departamentul de Chimie Analitică, Institutul de Materiale şi Microscopie 
Electronică (IMEYMAT), Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Cádiz, C/ 

Republica Saharaui, S/N; 11510 - Puerto Real, Cádiz, SPANIA. 
2Facultatea de Ştiinţă şi Tehnică, Universitatea Hassan II Mohammedia, BP 146, 

Mohammedia 20650, MAROC. 
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1.  Biosenzori: noţiuni generale 
2. Aplicaţii ale biosenzorilor în băuturi 
3. Biosenzori cu inhibiţie pe bază de nanoparticule de aur pentru aplicaţii de 

mediu 
 

1.. Biosenzori: noţiuni generale 
 

Senzori chimici şi biosenzori: definiţii 
Un senzor chimic este un dispozitiv analitic care determină (măsoară) 

concentraţia unui analit prin intermediul unei reacţii chimice. Senzorii chimici sunt 
constituiţi, de regulă, din două părţi componente: un sistem de recunoaştere 
(moleculară sau ionică) şi un traductor fizico-chimic [1]. Conform definiţiei propusă 
de Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC), un biosenzor este un 
dispozitiv constituit dintr-un sistem de recunoaştere şi un traductor fizico-chimic, 
utilizat în detecţia unui analit. Altfel spus, un biosenzor este un dispozitiv care 
utilizează reacţiile biochimice mediate de elementele biologice (enzime, anticorpi, 
ţesuturi, celule) pentru detecţia analitului prin intermediul unor semnale fizice de 
natură electrică, optică sau termică [2].  
 

Componentele unui biosenzor 
Un biosenzor este compus din cel puţin două părţi: sistemul biologic de 

recunoaştere şi traductorul. Pe de o parte, sistemul de recunoaştere transformă 
informaţia biochimică, de regulă concentraţia analitului, într-un semnal de natură 
chimică sau fizică. Rolul sistemului de recunoaştere este de a conferi selectivitate 

                                                 

aAceastă lucrare a fost prezentată la workshop-ul: Metodologii noi şi nanomateriale avansate pentru 

biosenzori elecrochimici, organizat la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de 
Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Departamentul de Chimie Analitică şi Inginerie a Mediului, în 
data de 20 mai, 2016, de către Prof. Dr. HDR Stelian Lupu, Director de Proiect nr. PN-II-ID-PCE-
2011-3-0271;  bTraducere şi adaptare: Prof. Dr. HDR Stelian Lupu, Drd. Ing. Maria Daniela Pop 
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biosenzorului faţă de analit. Pe de altă parte, traductorul transformă informaţia de 
natură chimică, rezultată în urma reacţiei dintre sistemul biologic de recunoaştere şi 
analit, într-un semnal fizic, cuantificabil, care este, în general, de natură electrică. În 
conformitate cu această structură, funcţionarea unui biosenzor poate fi descrisă astfel: 
i) sistemul biologic de recunoaştere sau biocatalizatorul (spre exemplu, ţesuturi, 
microorganisme, receptori celulari, enzime, anticorpi, acizi nucleici, etc.) transformă 
substratul în produşi de reacţie; ii) traductorul transformă semnalul rezultat din 
interacţiunea analitului cu sistemul de recunoaştere într-un semnal fizic care poate fi 
măsurat şi cuantificat; iii) semnalul de ieşire generat de traductor este amplificat; 
iv) semnalul este prelucrat; v) semnalul este afişat într-o formă uşor de interpretat. 

 
Biosenzori electrochimici 
 
În ultimele două decenii, biosenzorii electrochimici au cunoscut o dezvoltare 

explozivă. Biosenzorii electrochimici furnizează o modalitate atractivă de a analiza 
compoziţia unei probe biologice prin transformarea directă a unui semnal de natură 
biologică într-unul de natură electronică [3]. Cei mai utilizaţi biosenzori 
electrochimici sunt biosenzorii amperometrici, a căror funcţionare se bazează pe 
măsurarea curentului electric rezultat în urma aplicării unei diferenţe de potenţial 
între doi electrozi. Mai mult decât atât, majoritatea acestor biosenzori se bazează pe 
utilizarea enzimelor drept sisteme biologice de recunoaştere. Enzimele reduc energia 
de activare a reacțiilor şi determină o creştere a vitezei de reacție datorită activităţii 
catalitice. Mai mult decât atât, enzimele sunt caracterizate de o specificitate 
extraordinară (corelată cu selectivitatea biosenzorului), aceasta fiind determinată de 
prezenţa centrilor activi care impun orientarea stereospecifică favorabilă a 
substratului. În plus, funcţionarea enzimelor este influenţată de condiţiile de lucru, ca 
de exemplu pH-ul și temperatura, iar activitatea lor catalitică poate fi inhibată de 
anumite specii chimice numite inhibitori. Răspunsul liniar al biosenzorilor este 
controlat de difuziune. Ca urmare a tuturor acestor caracteristici, biosenzorii 
amperometrici pe bază de enzime imobilizate prezintă o sensibilitate foarte ridicată 
faţă de analitul studiat. 

Biosenzorii amperometrici pot fi clasificaţi în funcţie de mecanismul prin care are 
loc transferul de electroni între sistemul biologic de recunoaştere şi traductor astfel 
[4]:  

• biosenzori din prima generaţie: se bazează pe electrodul pentru oxigen de 
tip Clark, fiind monitorizată scăderea concentraţiei oxigenului molecular 
sau producerea de peroxid de hidrogen. Reacţiile care au loc sunt 
următoarele: 

 
Substrat + O2 → Produşi + H2O2 (în prezenţa enzimei) 

H2O2 → 2 H+ + 2 e- + O2 (la electrod) 

• biosenzori din a doua generaţie: se bazează pe utilizarea mediatorilor 
redox (Med) artificiali pentru a facilita transferul electronilor între enzimă 
şi electrod (traductor). Au loc următoarele reacţii: 

 
Substrat + Medox → Produşi + Medred (în prezenţa enzimei) 
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Medred → Medox + n e- (la electrod) 

• biosenzori din a treia generaţie: transferul de electroni are loc direct între 
enzimă şi electrod, fără utilizarea mediatorilor. În acest caz, reacţiile care 
au loc sunt următoarele: 

 
Substrat + Enzimăox → Enzimăred 

Enzimăred → Enzimăox + n e- 

În această lucrare este prezentată utilizarea biosenzorilor din prima generaţie la 
determinarea analiţilor de interes din băuturi şi în aplicaţii de mediu. În prima parte a 
lucrării este descrisă utilizarea unui biosenzor pe bază de lacază în determinarea 
conţinutului total de polifenoli în probe reale constituite din două tipuri de vinuri, şi 
anume vinuri albe şi roşii [5, 6]. În partea a doua a lucrării va fi prezentată utilizarea 
unui biosenzor cu inhibiţie, pe bază de peroxidază, în determinarea concentraţiei de 
cianură în probe de apă [7]. 

 
2. Applicaţiile biosenzorilor în băuturi 

În această lucrare, un biosenzor pe bază de lacază a fost aplicat la determinarea 
selectivă a conținutului total de polifenoli din vinuri. Biosenzorul prezintă răspuns 
numai faţă de o-difenoli, care sunt principalii polifenoli ce determină stabilitatea și 
calitățile senzoriale ale vinurilor. Au fost prelevate şi analizate 14 probe de vinuri 
roșii și albe pentru a obține indicele de polifenoli totali (IPT). 

 

Introducere 

Vinul este un amestec complex de câteva sute de compuși prezenți în concentrații 
diferite. Mulţi dintre aceşti compuşi sunt prezenţi în concentrații foarte scăzute, chiar 
dacă joacă un rol important în evoluția vinului și a calității acestuia. De obicei, 
parametrii care trebuie analizați se referă la evoluția probei, calităţile senzoriale sau la 
respectarea legislaţiei în domeniul alimentelor. Parametrul cel mai des studiat este 
indicele de polifenoli totali (IPT) . 

Compușii polifenolici sunt un grup complex de substanțe de origine vegetală. 
Caracteristica de bază a tuturor compuşilor polifenolici este prezența unuia sau mai 
multor cicluri benzenice hidroxilate. Cele două grupe principale de compuşi 
polifenolici sunt acizii fenolici și flavonoidele [8]. Concentrația acestora în vinuri 
depinde de soiul de struguri, originea geografică, tipul de sol și tehnica de vinificație. 
Acești compuși sunt responsabili de proprietățile senzoriale ale vinurilor. Datorită 
proprietăților antioxidante, compuşii fenolici au fost asociaţi cu un risc redus de 
cancer, boli de inimă şi diabet [9]. 

Identificarea individuală a tuturor polifenolilor nu este posibilă și, în plus, ar fi o 
sarcină dificil ă datorită structurii chimice complexe. În general, termenul "conținutul 
total de polifenoli" se referă la rezultatele obținute prin metode spectrofotometrice, în 
special metoda Folin-Ciocalteu. În ciuda selectivităţii reduse a reactivilor și a 
numărului mare de specii interferente care conduc la o supraestimare a indicelui de 
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polifenoli în vinuri prin această metodă, mulți autori continuă să o utilizeze pentru 
validarea metodelor noi de determinare a conținutului de polifenoli în alimente. 

Recent, au fost propuse diferite metode electrochimice pentru caracterizarea 
polifenolilor din vinuri deoarece, practic, toţi aceşti compuşi polifenolici sunt 
electrochimic activi [10]. Pe baza acestei ipoteze, în această lucrare, un biosenzor de 
tipul Lacază-Sonogel-Carbon (Lac/SNGC) [6], aplicat anterior în analiza berii, a fost 
utilizat la determinarea polifenolilor din vinuri. A fost realizat un studiu privind 
răspunsul biosenzorului faţă de diferite tipuri de polifenoli prezenți în vinuri. 

 
Prepararea biosenzorului pe bază de lacază 
 
Materialul Sonogel-Carbon este un material de electrod bazat pe o matrice 

tridimensională de atomi de siliciu și oxigen, ce conţine mai multe grupări metil în 
structura sa. Acești radicali metil conferă rețelei polimerice un caracter hidrofob (Fig. 
1). Conductivitatea matricei este determinată de prezența granulelor de grafit inserate 
în structura sa în timpul procesului de gelifiere. 

 

 

Fig. 1. Structura matricei hidrofobe sonogel. Granulele de grafit sunt inserate în matricea 
tridimensională. 

 În figura 2 este prezentat procesul de fabricare a electrodului Sonogel-Carbon 
[11, 12]. Pe scurt, un amestec de 500 µL  de metiltrimetoxisilan (MTMOS) și 100 µL  
de HCl 0,1 M a fost sonicat timp de 10 s. Apoi, se adaugă 0,5 g de pulbere de grafit la 
sonosolul obținut și se disperseză în mod adecvat. După câteva minute, materialul 
rezultat prezintă o consistență suficientă pentru a umple tuburile capilare din sticlă. 
După 24 de ore, suprafațele electrozilor pot fi șlefuite, înainte de modificare, cu hârtie 
abrazivă Nr 1200 pentru a îndepărta materialul compozit suplimentar. Apoi, se şterge 
suprafaţa electrozilor cu hârtie de filtru cantitativă, se spală cu apă deionizată (Milli-
Q), și se lasă să se usuce la temperatura camerei. La final, contactul electric se 
realizează prin introducerea unui fir de cupru, electrozii fiind, astfel, gata de utilizare. 
 

Grupări reziduale 

necondensate 

Reţea de atomi 

de siliciu 

Grupări metil 

hidrofobe 
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Fig. 2. Schema procesului de fabricare a electrozilor Sonogel-Carbon. 
 
Materialul Sonogel-Carbon a fost selectat drept electrod (traductor) datorită 
caracteristicilor sale importante [13]: 

• cost scăzut; 
• modificare simplă, fie în volum sau în suprafaţă; 
• suprafaţă regenerabilă; 
• reproductibilitate; 
• sensibilitate 
• domeniul de potenţial de lucru foarte mare; 
• valori mici ale capacităţii electrice; 
• biocompatibilitate foarte bună. 

Enzima lacază a fost utilizată drept sistem biologic de recunoaştere (bioreceptor). 
Această enzimă face parte din categoria oxido-reductazelor şi catalizează oxidarea o-
difenolilor la chinonele corespunzătoare prin reducerea oxigenului molecular la două 
molecule de apă, așa cum se arată în Fig. 3: 

 

 
Fig. 3. Schema reacţiei catalitice de oxidare a o-difenolilor în prezenţa enzimei lacază. 

Un biosenzor amperometric enzimatic a fost obţinut prin imobilizarea enzimei 
lacază pe suprafaţa electrodului Sonogel-carbon. Biosenzorul de tipul lacază-
Sonogel-carbon a fost fabricat după cum urmează [5]: o cantitate adecvată de enzimă 
(necesară pentru a obține în final o cantitate acceptabilă de enzimă exprimată în 
unități de activitate per electrod) a fost dizolvată în 60 µL de soluţie de tampon acid 
acetic-acetat 0,2 mol L-1, cu pH = 5. Ulterior, s-au adăugat 2,5 µL de aldehidă 
glutarică și amestecul a fost imersat într-o baie cu ultrasunete timp de 3 minute, iar 
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apoi s-au adăugat 7 µL  de Nafion®. Din soluția rezultată, un volum de 3 µL a fost 
plasat cu ajutorul unei microseringi pe suprafaţa electrodului Sonogel-carbon, supus 
în prealabil unui tratement electrochimic1 [14]. Electrodul a fost menţinut la 
temperatura camerei în poziţie verticală. Astfel, biosenzorii preparaţi conţin 23 de 
unități de lacază, 0,9% aldehidă glutarică și 0,5% Nafion®. Înainte de utilizare, 
electrozii enzimatici au fost imersaţi în soluție de tampon timp de 15 minute, pentru a 
elimina excesul de enzimă adsorbită, apoi spalaţi cu soluție tampon. Biosenzorii au 
fost stocaţi în soluție de tampon la 4 °C. 

 

 
Fig. 4. Celulă electrochimică cu sistem de trei electrozi: electrod de referinţă, auxiliar şi 

de lucru. 
Analizele probelor de vin au fost efectuate prin metoda adaosului standard, iar 

măsurătorile electrochimice au fost realizate cu ajutorul metodei 
cronoamperometrice, utilizând un electrod Ag/AgCl/KCl (3M) ca electrod de 
referință, un electrod de Pt ca electrod auxiliar (sau contra electrod) și un biosenzor 
de tip lacază-Sonogel-carbon drept electrod de lucru (fig. 4). 

 

 
Fig. 5. Imagine detaliată a electrodului Sonogel-Carbon ce conţine enzima Lacază 

imobilizată pe suprafaţa sa. 
Măsurătorile electrochimice au fost efectuate într-un volum de 25 mL de soluție 

tampon acetat cu pH 4,5. Pentru realizarea măsurătorilor, vinul roșu a fost diluat în 

                                                 

1 Electrozii sunt polarizaţi în soluţie de acid sulfuric 0,05 M, cu ajutorul metodei de voltametrie ciclică, 
prin baleiajul de potenţial pe domeniul cuprins între −0,5 şi +1,5 V, efectuându-se 5 cicluri de baleiaj, 
cu viteza de baleiere de 50 mV s−1. 
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proporţie de 1:5, iar vinul alb s-a utilizat fără diluţie. De asemenea, au fost testate 
probe de vin sintetic. 

 
Proba sintetică de analizat trebuie să reproducă compoziţia chimică a materialului 

de analizat (vinuri albe şi roşii): 
a. Matricea probei: acid tartric, etanol, glucoză; 
b. Polifenoli: acid ferulic, acid vanilic, acid cafeic, acid galic, acid tanic, acid 

siringic, acid p-cumaric, catechină (+), epicatechină (-), etc. 
 
Rezultate 
 
În prealabil, electrodul a fost testat în determinarea unui singur polifenol în probe 

sintetice de vinuri roşii şi albe, iar ulterior a fost aplicat în probe reale. 

 
 

Fig. 6. Cronoamperogramă corespunzătoare analizei conţinutului total de polifenoli într-o 
probă de vin roşu utilizând biosenzorul de tip Lacază-Sonogel-Carbon, în soluţie tampon de 

acetat cu pH 4,5. 
 
În general, pentru probe sintetice de vin ce conţin un singur polifenol, rezultatele 

obţinute sunt de acelaşi ordine de mărime ca în cazul  prezenţei tuturor polifenolilor. 
Un exemplu de analiză cronoamperometrică poate fi observat în Fig. 6. Variaţiile 

de curent sunt determinate de adăugarea probei alicote de analizat (vin roşu diluat) şi 
de adaosurile succesive de acid galic (GA). Concentraţia de analit, exprimată sub 
forma conţinut de acid galic, poate fi determinată prin metoda adaosului standard 
multiplu. Fig. 7 prezintă o dreaptă de calibrare tipică obţinută din analiza 
cronoamperometrică. 
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Fig. 7. Dreapta de calibrare corespunzătoare analizei cronoamperometrice din Fig. 6. 

 
Aşa cum se poate observa în figura de mai sus, dependenţa curentului în funcţie 

de concentraţie este liniară, cu un coeficient de corelaţie mai mare de 0,999. 
 

Tabelul 1. Performanţele analitice ale biosenzorul Lacază–Sonogel-Carbon. 

 
 
În tabelul 1 sunt prezentate performanţele analitice corespunzătoare biosenzorului 

Lacază-Sonogel-Carbon. Reproductibilitatea a fost determinată utilizând trei 
biosenzori preparaţi prin aceeaşi metodă, iar măsurătorile au fost repetate de trei ori, 
cu operatori diferiţi şi echipamente diferite. Stabilitatea biosenzorului este de 7 zile.  

Limitele de detecţie şi cuantificare au fost determinate cu ajutorul criteriului: de 
trei ori, respectiv de zece ori, abaterea standard a semnalului probei martor, împărţită 
la panta dreptei de calibrare [15]. 

În Tabelul 2 sunt prezentate rezultatele privind analizele conţinutului total de 
polifenoli în diferite probe de vinuri comerciale roşii (9) şi albe (5). Este important să 
evidenţiem faptul că, utilizând rezultatele din analizele efectuate cu ajutorul 
biosenzorului pe bază de Lacază-Sonogel-Carbon, este posibil să comparăm 
capacitatea anioxidantă a diferitelor tipuri de vinuri din valorile raportate. Valoarea 
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abaterii standard relative este indicată în tabel, aceasta fiind mai mică de 5% pentru 
majoritatea cazurilor. 
Tabelul 2. Valorile conţinutului total de polifenoli obţinute pentru diferite vinuri comerciale: 
9 roşii şi 5 albe, folosind biosenzorul Lacază–Sonogel-Carbon. Valorile abaterii standard 
relative (RSD) corespund măsurătorilor repetate de trei ori. 

 
 
 

Concluzii 
Biosenzorul Lacază-Sonogel-Carbon prezintă răspuns în principal faţă de o-

difenoli, care determină capacitatea antioxidantă şi proprietăţile senzoriale ale 
vinurilor. Mai mult, metoda bazată pe utilizarea biosenzorului este mai selectivă decât 
metoda Folin-Ciocâlteu, care constă în măsurarea absorbanţei la 280 nm [5]. 
 
 

3.. Biosenzori cu inhibiţie pe bază de nanoparticule de aur utilizaţi 
în aplicaţii de mediu 
 
Rezumat 
În această parte a lucrării sunt prezentaţi biosenzori de inhibiţie pentru 

determinarea ionilor cianură şi sunt discutate performanţele analitice pentru nouă 
biosenzori enzimatici preparaţi pe diferite substraturi electrodice: Sonogel-Carbon, 
carbon sticlos şi electrozi de aur. Au fost studiate trei proceduri diferite de imobilizare 
a peroxidazei din hrean. Se va demonstra, pe baza rezultatelor obţinute, că metoda 
propusă poate fi folosită cu succes în determinarea ionilor cianură [7]. 

 
Introducere 
Cianurile metalelor alcaline sunt otrăvitoare şi poluanţi foarte toxici în apele de 

suprafaţă sau subterane. Cu toate acestea, cianurile sunt utilizate în diverse aplicaţii 
cum ar fi, industria chimică, extracţia de minereuri (ex. aur şi argint), şi producţia de 
materiale plastice. Principalele efecte toxice ale cianurii sunt datorate afinităţii faţă de 
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atomii de fier din hemoproteine cum ar fi, hemoglobina şi mioglobina, catalaza şi 
citocromul c, inhibând de asemenea transferul de oxigen în organele principale ale 
organismului uman: creier, inimă şi plămâni. Prin urmare, reglementări foarte stricte 
cu privire la concentraţia de cianuri în ape sunt aplicate în diferite ţări, spre exemplu 
în ţările UE concentraţia maximă admisă a cianurilor în apele potabile este de 50 μg/L 
[16]. 

Determinarea cianurii este de mare interes în controlul calităţii mediului şi se 
realizează de obicei cu ajutorul metodelor de analiză chimică şi instrumentale cum ar 
fi, titrare [17–19], cromatografie [20], spectrometrie de absorbţie atomică [21, 22]. 

Senzorii şi biosenzorii electrochimici prezintă avantaje importante: simplicitate în 
analiză, reproductibilitate bună, cost scăzut, sensibilitate ridicată şi timp de răspuns 
mic. În analiza alimentelor şi controlul calităţii mediului a fost dezvoltat un număr 
foarte mare de biosenzori pe bază de inhibiţie pentru determinarea unei game largi de 
compuşi chimici. Enzimele cele mai des utilizate pentru obţinerea de biosenzori sunt 
acetilcolinesteraza (AChEs, 50%) şi butirilcolinesteraza (BChEs, 11%), vezi Fig. 8. 
Totuşi, peroxidaza din hrean (HRP), tirozinaza şi ureaza reprezintă 7% din totalul 
enzimelor folosite pentru construcţia de biosenzori pe bază de inhibiţie. Altele, cum 
ar fi aldehid-dehidrogenaza (AlDH), celobioz-dehidrogenaza (CDH), hidrolaza 
organofosforică (OPH) şi glutation S-transferaza (GST) sunt folosite în cazuri limitate 
(Fig. 8) [23]. 

 
  
Fig. 8. Distribuţia enzimelor folosite în construcţia biosenzorilor pe bază de inhibiţie. 
 
Aproximativ 79% dintre aceşti biosenzori enzimatici au fost folosiţi pentru 

determinarea de pesticide incluzând carbamaţi şi compuşi organofosforici (Fig. 9), în 
timp ce metalele grele reprezintă doar 23% din totalul aplicaţiilor acestor biosenzori. 
Alte aplicaţii includ determinarea de glicoalcaloizi, acid benzoic, cianură, monoxid de 
azot, neurotoxine (anatoxina-a), precum şi alţi inhibitori. 
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Fig. 9. Distribuţia analiţilor în aplicaţiile biosenzorilor enzimatici pe bază de înhibiţie. 
 
Reacţia dintre enzimă şi inhibitor este adesea complexă. În cele ce urmează, vor fi 

prezentate diferite mecanisme de inhibiţie rezultate din interacţiunea dintre enzimă şi 
compusul toxic (inhibitor), mai exact inhibiţia reversibilă şi ireversibilă, precum şi 
mecanismele lor corespunzătoare. Pentru fiecare mecanism de inhibiţie se prezintă de 
asemenea un exemplu de biosenzor bazat pe acest tip de interacţie. 

• Inhibiţie reversibilă: funcţionarea pe termen lung a biosenzorilor pe bază de 
enzime poate fi restricţionată chiar de către inhibitorii care sunt măsuraţi. 
Inhibiţia poate fi reversibilă sau poate conduce la inactivarea ireversibilă a 
enzimei. Inhibitorii cu structură similară substratului blochează centrii activi ai 
enzimei şi concurează cu substratul (inhibiţie competitivă). De exemplu, 
inhibiţia tirozinazei de către acidul benzoic este competitivă [24] şi 
mecanismul este prezentat în Fig. 10A. Dacă inhibitorul este legat atât de 
centrul activ al enzimei cât şi de complexul enzimă-substrat, funcţia centrului 
activ este afectată. În acest caz substratul şi inhibitorul nu concurează unul cu 
celălalt (inhibiţie necompetitivă). Spre exemplu, cianura prezintă inhibiţie 
necompetitivă faţă de polifenol-oxidază [25], conform mecanismului prezentat 
în Fig. 10B. În cazul inhibiţiei necompetitive, inhibitorul se leagă numai la 
complexul enzimă-substrat. Inhibiţia tirozinazei de către insecticidul carbaril a 
fost studiată de Kuusk şi Rinken [26], şi urmează mecanismul descris în Fig. 
10C. 
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Fig. 10. Schema a trei mecanisme diferite de inhibiţie: A) competitivă, B) necompetitivă, C) 

anticompetitivă şi D) inhibiţie mixtă. 
• Inhibiţia ireversibilă: în cazul inhibitorilor ireversibili, interacţiunea enzimă-

inhibitor conduce la formarea unei legături covalente între centrul activ al 
enzimei şi inhibitor. Termenul ireversibil se referă la faptul că descompunerea 
complexului enzimă-inhibitor conduce la distrugerea enzimei, spre exemplu 
prin hidroliza sau oxidarea acesteia. În general, acest proces are loc în etape, 
ca în cazul colinesterazei fosforilate, şi poate fi accelerat de anumiţi reactivi. 
Fig. 10D prezintă mecanismul procesului de inhibiţie mixtă, şi anume un 
proces de inhibiţie ireversibilă în care o parte din enzima legată de inhibitor 
este recuperată, iar restul este distrus. 

Graficul lui Dixon este utilizat adesea pentru evaluarea constantei de inhibiţie şi 
pentru diferenţierea între diferitele tipuri de inhibitori. 

Din punct de vedere experimental, cronoamperometria este o tehnică 
electroanalitică utilizată frecevent în studierea procesului de inhibiţie. Fig. 11 prezintă 
o curbă de inhibiţie a activităţii catalitice a unei enzime, şi anume inhibiţia de către 
acidul benzoic a unui biosenzor amperometric pe bază de tirozinază. 

 
Fig. 11. Cronoamperograma corespunzătoare procesului de inhibiţie al unui biosenzor, pe 

bază de tirozinază, de către acidul benzoic. 
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Fabricarea biosenzorului pe bază de peroxidază din hrean 
 
Electrodul de carbon sticlos (cu diametru de 3 mm) şi electrodul de aur (cu 

diametru de 0,0177 mm) au fost lustruiţi mecanic înainte de fiecare experiment cu 
pulbere de aluminiu, cu granulaţia de 0,3 şi 0,05 μm, apoi au fost spălaţi bine cu apă 
deionizată (Milli-Q) şi etanol timp de 10 minute într-o baie cu ultrasunete, iar ulterior 
au fost uscaţi în aer. După curăţarea mecanică, electrodul de aur a fost supus unui 
tratament chimic, prin imersiunea într-o “soluţie pirania” (98% H2SO4/30% H2O2, 3:1 
v/v), şi respectiv unui tratament electrochimic cu ajutorul voltametriei ciclice, prin 
efectuarea a 20 de cicluri de baleiaj pe domeniul de potenţial cuprins între −0,4 şi 
+1,5 V, la viteza de baleiere de 100 mV s−1, până cand s-a obţinut un răspuns stabil. 
Apoi, electrozii au fost spălaţi cu apă deionizată înainte de a fi modificaţi chimic. 
Electrodul Sonogel-Carbon a fost preparat utilizând metoda descrisă în lucrările 
anterioare [11, 12]. 

Nanoparticulele de aur (AuSNPs) au fost sintetizate folosind metoda descrisă 
anterior [27, 28]. Mai întai, un volum de 1,25 mL de soluţie apoasă de KAuCl4 1,5 
mM a fost plasat într-un vas de sticlă cilindric şi sonicat cu un generator de 
ultrasunete de putere mare. După un timp de sonicare de 1,5 minute, un volum de 250 
μL soluţie apoasă de citrat de sodiu, de concentraţie 38,8 mM, a fost adăugat în vas, 
soluţia schimbându-şi imediat culoarea în gri. După sonicare timp de 4 minute, 
culoarea soluţiei se schimbă în roşu închis, indicând formarea de nanoparticule 
AuSNPs. Durata totală a sintezei este de 5,5 minute (vezi Fig. 12). Vasul de sticlă a 
fost menţinut într-o baie de apă, pe durata întregului proces de sinteză, la temperatura 
camerei, pentru a preveni încălzirea locală produsă prin sonicare. 
Sononanoparticulele de aur obţinute prin această metodă au o geometrie sferică şi 
sunt stabile în soluţie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, având o distribuţie 
granulometrică omogenă în intervalul 4 – 10 nm, cu un diametru mediu de 7,1 ± 1,3 
nm. Mai mult, 93% din particule au un diametru ce variază între 5 şi 9 nm (vezi Fig. 
13). Sononanoparticulele obţinute în acest fel, ca şi nanoparticulele de aur normale, 
prezintă proprietăţi optice datorită rezonanţei plasmonice de suprafaţă, care depinde 
de constanta dielectrică a mediului înconjurător. În cazul de faţă, valoarea maximă a 
rezonanţei plasmonice de suprafaţă poate fi observată în domeniul de lungimi de undă 
cuprins între 520 şi 525 nm, fiind tipică pentru nanoparticule de aur mici sau relativ 
mici (5 – 20 nm).  

 
Fig. 12. Schema de sinteză a sononanoparticulelor de aur prin metoda ultrasunetelor de 

putere mare, utilizând KAuCl4 drept precursor, respectiv citrat de sodiu ca agent de reducere 
şi stabilizare. Ultima imagine din figură reprezintă stabilizarea nanoparticulelor AuSNPS cu 
ajutorul citratului de sodiu. 
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Fig. 13. Imagine obţinută prin microscopie electronică de transmisie (dreapta) şi distribuţia 

granulometrică a sononanoparticulelor de aur (stânga). 
 
Această sinteză poate fi considerată a fi o sinteză "verde" (ecologică) datorită 

următoarelor caracteristici: utilizarea reactivilor prietenoşi cu mediul (fără solvenţi), 
realizarea sintezei la temperatura camerei, lipsa deşeurilor, consumul scăzut de 
energie (surse de alimentare cu putere mai mică de 25 W), timp de sinteză redus (mai 
puţin de 6 minute), reducerea costurilor (numărul redus de reactivi necesari în 
sinteză). Mai mult, această metodă pe bază de ultrasunete cu energie ridicată nu 
necesită utilizarea de dispozitive experimentale complexe. 

Pe baza numeroaselor studii raportate în literatură, rezultă că imobilizarea enzimei 
este etapa cea mai importantă în construcţia biosenzorilor. Alegerea metodei de 
imobilizare a componentelor biologice (enzime) pe suprafaţa traductorului este vitală, 
deoarece stabilitatea, durata de viaţă şi sensibilitatea depind în mare măsură de 
configuraţia stratului enzimatic. În acest studiu, enzimele au fost imobilizate pe trei 
tipuri diferite de electrozi, utilizând trei metode de imobilizare (vezi Fig. 14): 

• Imobilizarea HRP pe electrozii de lucru prin reticulare (cross-linking). Primul 
tip de biosenzor a fost obţinut prin imobilizarea peroxidazei din hrean (HRP) 
pe suprafaţa a trei electrozi (AuE, GCE şi SNGCE) prin reticulare cu aldehidă 
glutarică şi albumină serică bovină (BSA). A fost preparat un amestec de HRP 
cu BSA şi aldehidă glutarică (GA). Amestecul a avut următoarea compoziţie: 
3 μL de BSA (0,5% în apă deionizată Milli-Q), 17 μL de soluţie HRP (1 
mg·mL−1 în apă deionizată Milli-Q), 25 μL de apă deionizată Milli-Q şi 5 μL 
GA (0,5% în apă deionizată Milli-Q). Volume de 7 μL, 28 μL şi 4,1 μL din 
acest amestec au fost dispersate pe suprafaţele electrozilor de AuE, GCE şi 
SNGCE, iar ulterior, electrozii au fost uscaţi la temperatura camerei timp de 1 
- 2 ore. Volumele de amestec au fost proporţionale cu suprafaţele geometrice 
ale electrozilor. Electrozii sunt păstraţi în soluţie tampon de acetat de sodiu cu 
pH = 5,0, la temperatura de 4 °C, înainte şi după utilizare. Acei electrozi 
enzimatici au fost denumiţi HRP/AuE, HRP/GCE şi respectiv HRP/SNGCE. 

• Imobilizarea enzimei HRP pe electrozi modificaţi cu AuSNPs. Pentru 
prepararea celui de-al doilea tip de biosenzori, au fost adăugate volume 
adecvate de soluţie de nanoparticule AuSNPs (7 μL, 28 μL şi 4,1 μL de 
solutie, proporţional cu suprafeţele geometrice ale electrozilor) pe suprafeţele 
electrozilor AuE, GCE şi respectiv SNGCE, iar ulterior electrozii au fost 
menţinuţi la temperatura camerei. După aceea, volume de 7 μL, 28 μL şi 4,1 
μL, din amestecul de HRP, BSA şi aldehidă glutarică, au fost depuse pe 
suprafeţele electrozilor AuE, GCE şi respectiv SNGCE, ulterior electrozii au 
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fost uscaţi la temperatura camerei timp de 1 - 2 ore. Aceşti electrozi enzimatici 
sunt denumiţi HRP/AuSNPs/AuE, HRP/AuSNPs/GCE şi respectiv 
HRP/AuSNPs/SNGCE. 

• Imobilizarea amestecului enzimă HRP-nanoparticule AuSNPs pe electrozi. Al 
treilea tip de biosenzori dezvoltat în acest studiu a fost obţinut prin 
imobilizarea unui amestec de enzimă HRP şi nanoparticule AuSNPs pe 
suprafaţele celor trei electrozi (AuE, GCE şi SNGCE). A fost preparat un 
amestec de HRP, AuSNPs, BSA şi aldehidă glutarică, cu următoarea 
compoziţie: 3 μL de BSA (0,5%), 17 μL de soluţie HRP (1 mg·mL−1 de HRP 
dizolvat în 5,4 μL de apă deionizată Milli-Q şi 11,6 μL de soluţie de 
nanoparticule AuSNPs), 25 μL de soluţie de nanoparticule AuSNPs şi 5 μL de 
GA (0,5% în apă deionizată). Volume de 7 μL, 28 μL şi 4,1 μL din acest 
amestec au fost dispersate pe suprafeţele electrozilor AuE, GCE şi respectiv 
SNGCE, iar ulterior electrozii au fost uscaţi la temperatura camerei timp de 1 - 
2 ore. Aceşti electrozi enzimatici au fost denumiţi (HRP+AuSNPs)/AuE,  
(HRP+AuSNPs)/GCE şi respectiv (HRP+AuSNPs) /SNGCE. 
 

 
Fig. 17. Reprezentarea schematică a diferitelor metode de depunere a nanoparticulelor 

AuNPs şi a enzimei pe suprafaţele electrozilor. 
 
Măsurătorile electrochimice au fost efectuate cu ajutorul unui 

potenţiostat/galvanostat model Autolab, conectat la un calculator pe care a fost rulat 
programul GPES (Ecochemie, Utrecht, Olanda). A fost utilizat un sistem 
convenţional cu trei electrozi format din electrod AuE (cu diametru de 1,5 mm), sau 
GCE (cu diametru de 3 mm), sau SNGCE (cu diametru de 1,15 mm) drept electrod de 
lucru, un contra electrod de Pt şi un electrod de referinţă Ag/AgCl, într-o celulă 
electrochimică ce conţine10 mL de soluţie tampon de acetat de sodiu 50 mM cu pH 
5,0, la temperatura camerei. Determinările prin metoda cronoamperometrică au fost 
realizate prin polarizarea electrodului de lucru la valoarea de potenţial de −0,15 V vs. 
Ag/AgCl, sub agitarea magnetică a soluţiei. 

 
Rezultate 
HRP utilizează peroxidul de hidrogen pentru oxidarea fenolilor şi a acizilor 

fenolici. În Fig. 15 este reprezentat schematic mecanismul catalitic al HRP în 
prezenţa substratului fenolic, unde Fe3+ este cofactorul HRP, compuşii I şi II denotă 
produşii intermediari în reacţii, iar QH2 şi Q reprezintă fenolul şi respectiv forma sa 
oxidată (chinona). 
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Fig. 15. Reprezentarea schematică a mecanismului catalitic pentru un biosenzor, pe bază de 
peroxidază, utilizat în determinarea fenolilor. 

 
Fig. 16 prezintă curbele de calibrare ale biosenzorilor obţinute prin adaosuri 

succesive de acid cafeic (CA) într-o celulă continând 1 mM H2O2, sub agitarea 
mecanică a soluţiei. Datele experimentale au fost înregistrate pentru diferiţi 
biosenzori: (HRP+AuSNPs)/SNGCE, HRP /AuSNPs/SNGCE şi HRP/SNGCE. 

 
 

 
 
Fig. 16. Curbele de calibrare pentru acidul cafeic (CA) corespunzătoare diferiţilor electrozi 
Sonogel-Carbon, modificaţi cu HRP, într-o soluţie tampon de acetat de sodiu 50 mM,  
pH = 5,0, ce conţine H2O2 1,0 mM. Potenţial de detecţie: −0.15 V vs. Ag/AgCl. 
 
Răspunsul amperometric al biosenzorului creşte liniar cu concentraţia de acid cafeic 
şi tinde către o valoare constantă (Fig. 16), fapt ce indică un proces tipic Michaelis–
Menten. Valorile constantei aparente Michaelis, KMapp, şi a vitezei maxime de reacţie 
(densitatea de curent), jmax, au fost determinate din curbele de calibrare ale acidului 
cafeic (Fig. 16). Fiecare experiment a fost repetat de trei ori folosind acelaşi electrod, 
fiind raportate valorile medii. Valorile experimentale sunt prezentate în Tabelul 3. 
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Tabelul 3. Valorile calculate pentru parametrii cinetici şi performanţele analitice ale 
biosenzorilor preparaţi. HRP: peroxidaza din hrean; AuSNPs: sononanoparticule de aur; 
SNGCE: electrod Sonogel-Carbon; GCE: electrod de carbon sticlos; AuE: electrod de aur; S: 
sensibilitatea (panta curbei de calibrare); LOD: limita de detecţie. 
 

Tipul de electrod modificat Jmax 
(A cm−2×10−5) 

KMapp 
(μM) 

jmax/KMapp S 
(A·M−1 cm−2) 

LOD 
(nM) 

HRP/SNGCE 2,4 6,9 0,3 1,4 72 
HRP/AuSNPs/SNGCE 2,2 3,3 0,6 2,0 60 
(HRP+AuSNPs)/SNGCE 3,0 2,5 1,2 3,5 36 
HRP/GCE 3,8 5,2 0,7 3,1 132 
HRP/AuSNPs/GCE 5,5 3,8 1,4 6,7 38 
(HRP+AuSNPs)/GCE 2,9 5,2 0,5 3,1 34 
HRP/AuE 4,1 10,2 0,4 2,1 817 
HRP/AuSNPs/AuE 7,9 6,5 1,2 4,3 62 
(HRP+AuSNPs)/AuE 1,2 5,2 0,2 4,5 40 

 
Valorile cele mai mici pentru constanta Michaelis–Menten, KMapp, au fost de 2,5 

μM pentru electrodul (HRP+AuSNPs)/SNGCE, 3,8 μM pentru electrodul 
HRP/AuSNPs/GCE şi respectiv 5,2 μM pentru electrodul (HRP+AuSNPs)/AuE 
(Tabelul 3). Aceste valori au fost mai mici decât cele obţinute cu toate celelalte 
configuraţii, indicând faptul că enzima HRP imobilizată pe electrodul AuSNPs-GCE 
şi respectiv amestecul (HRP+AuSNPs), imobilizat pe suprafeţele electrozilor de 
SNGCE şi AuE, au o afinitate mai mare faţă de acidul cafeic.  

Din Tabelul 3, se observă că valoarea cea mai mare a sensibilităţii a fost obţinută 
în cazul electrodului HRP/AuSNPs/GCE. Totuşi, o sensibilitate bună a fost obţinută 
de asemenea pentru electrozii (HRP+AuSNPs)/AuE, HRP/AuSNPs/AuE şi 
(HRP+AuSNPs)/SNGCE. Din Fig. 16 rezultă că electrozii Sonogel-Carbon pe bază 
de AuSNPs au performanţe analitice superioare în comparaţie cu electrozii Sonogel-
Carbon fără AuSNPs (sensibilitate mai mare şi valori mai mici ale limitei de detecţie), 
demonstrând astfel efectul catalitic al nanoparticulelor AuSNPs în reacţia enzimatică. 
Un domeniu de răspuns liniar mai extins şi o sensibilitate mai mare au fost obţinute 
cu ajutorul electrodului (HRP+AuSNPs)/SNGCE. 

Mai mult, comparând valorile limitei de detecţie, se poate observa că cea mai 
scăzută valoare a fost obţinută pentru electrodul (HRP+AuSNPs)/SNGCE, deşi valori 
similare au fost obţinute în cazul electrozilor HRP/AuSNPs/ GCE, 
(HRP+AuSNPs)/GCE şi (HRP+AuSNPs)/AuE. Cu toate acestea, comparând aceşti 
patru biosenzori din punctul de vedere al afinităţii ((HRP+AuSNPs)/SNGCE, 
HRP/AuSNPs/GCE, (HRP+AuSNPs)/GCE şi (HRP+AuSNPs)/AuE), este evident 
faptul că o afinitate mai mare (valoare KMapp mică) este obţinută în cazul 
biosenzorilor (HRP+AuSNPs)/SNGCE şi HRP/AuSNPs/GCE. Conform acestor 
rezultate, aceşti doi biosenzori ((HRP+AuSNPs)/SNGCE şi HRP/AuSNPs/GCE) au 
fost selectaţi pentru determinarea cianurii prin inhibiţie. 

Gradul de inhibiţie (I (%)) datorat cianurii a fost determinat conform următoarei 
ecuaţii [29]: 

  
unde I0 şi I1 sunt curenţii înregistraţi înainte şi respectiv după inhibiţie. 
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Un răspuns tipic de inhibiţie pentru determinarea cianurii cu ajutorul biosenzorilor 
(AuSNPs+HRP)/SNGCE şi HRP/AuSNPs/GCE este prezentat în Figurile 17a şi 17c. 
După obţinerea unui curent constant (linia de bază), se adaugă acid cafeic în soluţie, 
fapt ce determină un răspuns rapid al biosenzorilor. Ulterior, se efectuează adaosuri 
succesive de soluţie de cianură pe domeniul de concentraţii 0,1 μM − 30 μM, pentru 
fiecare adaos se observă o scădere rapidă a activităţii enzimatice şi atingerea stării 
staţionare în aproximativ 100 s. 

 

 
 
Fig. 17. a. Răspunsul biosenzorului (HRP+AuSNPs)/SNGCE la determinarea KCN prin 
inhibiţie; c. Răspunsul biosenzorului HRP/AuSNPs/GCE la determinarea KCN prin inhibiţie; 
b şi d. Curbele de calibrare obţinute la −0.15 V vs. Ag/AgCl în soluţie tampon de acetat de 
sodiu 50 mM cu pH=5,0, în prezenţa acidului cafeic (CA) în concentraţie de 5 μM. 

 
 
În Fig. 17b şi 17d este reprezentată dependenţa gradului de inhibiţie în funcţie de 

concentraţia inhibitorului (KCN/μM) pentru biosenzorii (HRP+AuSNPs)/SNGCE şi 
respectiv HRP/AuSNPs/GCE, folosind acid cafeic de concentraţie 5 μM ca substrat. 
Mecanismul de inhibiţie a fost de asemenea studiat în prezenţa hidrochinonei şi a 
catecolului. Curbele de calibrare ale cianurii (inhibitor) pentru biosenzorii pe bază de 
HRP au fost determinate în prezenţa acidului cafeic, a hidrochinonei şi a catecolului, 
la concentraţie fixă, iar parametrii care descriu procesul de inhibiţie au fost estimaţi 
utilizând valorile I10 şi I50 (Tabelul 4). Valorile I10 şi I50 sunt corelate cu valorile 
concentraţiei inhibitorului la care se produc scăderi de 10% şi respectiv 50% din 
răspunsul biosenzorului. Limita de detecţie în cazul biosenzorului 
(HRP+AuSNPs)/SNGCE este de 0,03 μM, pentru gradul de inhibiţie de 10%. În 
cadrul UE, concentraţia maximă admisă a cianurii în apa potabilă este de 50 μg/L (0,7 
μM KCN) [16]. Aşadar, biosenzorul propus este foarte sensibil şi poate fi utilizat în 
determinarea cianurii pe domeniul de concentraţii de la 0,1 μM până la 58,6 μM, 
având o limită de detecţie de 0,03 μM. Este de remarcat faptul că valoarea acestei 
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limite de detecţie este cu mult mai mică decât în cazul celorlalţi biosenzori descrişi în 
această lucrare, dar şi faţă de majoritatea biosenzorilor pentru cianură raportaţi în 
literatură (Tabelul 4). 

 
 

Tabelul 4. Performanţele analitice ale biosenzorilor (HRP+AuSNPs)/SNGCE, respectiv 
HRP/AuSNPs/GCE, şi comparaţia acestora cu biosenzori pentru cianură raportaţi în 
literatură. PPO: polifenoloxidaza; PVPy: copolimer poli(4-vinilpiridină-stiren); ISFET: 
tranzistor cu efect de câmp ion-selectiv; CP: pastă de carbon; CA: acid cafeic; QH2: 
hidrochinonă; CAT: catecol; DOPAC: acid 3,4-dihidroxifenilacetic. aNS-nespecificat. 

 

Biosenzor [Substrat] Enzima 
I10 

(μM) 
I50 

(μM) 
Ref. 

(HRP+AuSNPs)/SN
GCE 

5 μM CA 

HRP 

0,03 1,3 

[7] 

10 μM CA 0,05 1,3 
5 μMQH2 0,3 26,7 
20 μMQH2 0,5 25,5 
30 μM CAT 0,45 12,0 
60 μM CAT 0,53 12,2 

HRP/AuSNPs/GCE 

5 μM CA 0,39 17,3 
10 μM CA 0,87 18,7 
5 μMQH2 0,73 33,7 
20 μMQH2 0,8 31,0 
30 μM CAT 2,25 20,0 
60 μM CAT 2,3 23,1 

Chitosan/HRP/GCE 1,25 mM QH2 HRP 0,43 7,0 [30] 
GCE; Teledetecţie 0,5 mM CAT Tirozinază 2 NSa [31] 
PPO/[Zn–Al–Cl] 

Electrod 
20 μM DOPAC 

Polifenol-
oxidază 

0,04 0,2 [25] 

PVPy/HRP/ISFET 
15 mM L-acid 

ascorbic 
HRP 0,1 0,6 [32] 

electrod CP  2% Citocrom c 
Citocrom-
oxidază 

0,5 12 [33] 

 
Rezultatele experimentale au demonstrat o diferenţă apreciabilă a valorilor 

gradului I50 pentru cei doi biosenzori (HRP+AuSNPs)/SNGCE şi HRP/AuSNPs/GCE 
faţă de ionii cianură, pentru diferite substraturi (acid cafeic, hidrochinonă şi catecol) 
(Tabelul 4). În cazul biosenzorului HRP/AuSNPs/GCE se obţine un domeniu de 
răspuns liniar pe domeniul de concentraţii cuprins între 0,1 μM şi 80,6 μM, gradul de 
inhibiţie de 50% este la 17, 3 μM KCN, substratul fiind acid cafeic de concentraţie 5 
μM (Fig. 17b şi Tabelul 4). Dacă se utilizează biosenzorul (HRP+ AuSNPs)/SNGCE, 
domeniul de răspuns este de la 0,1 μM până la 58,6 μM cianură, iar gradul de 
inhibiţie de 50% este la 1,3 μM KCN (Fig. 17d şi Tabelul 4). Această valoare este 
mult mai mică decât aceea determinată pentru biosenzorul HRP şi decât cele raportate 
în unele lucrări din literatura de specialitate. 
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Concluzii  
Dizpozitivele analitice utilizate în monitorizarea calităţii mediului trebuie să 

prezinte sensibilitate mare şi limite de detecţie scăzute. Această lucrare a avut drept 
obiectiv elaborarea de biosenzori cu inhibiţie pentru determinarea cianurii la niveluri 
de concentraţii foarte mici, practic de 25 de ori mai mici decât valorile impuse de 
legislaţia UE. În acest sens au fost utilizate trei proceduri de imobilizare a enzimei pe 
diferite substraturi electrodice. Rezultatele arată că sononanoparticulele de aur 
(AuSNPs) permit îmbunătăţirea performanţelor analitice ale biosenzorilor, şi anume 
sensibilitatea şi limita de detecţie. De asemenea, s-a demonstrat că utilizarea 
electrozilor SNGCE modificaţi cu un amestec de nanoparticule AuSNPs şi enzimă 
HRP ((HRP+AuSNPs)/SNGCE) permite obţinerea unor valori foarte mici ale limitei 
de detecţie şi gradului de inhibiţie I50. Aşadar, acest electrod poate fi considerat a fi 
un senzor foarte bun pentru determinarea rapidă a cianurii în concentraţii foarte mici. 

Biosenzorii SNGCE oferă mai multe avantaje cum ar fi: imobilizarea uşoară a 
enzimei, timp de analiză redus, posibilitatea de a fi integraţi în instrumente portabile 
adecvate pentru măsurători in-situ (ex., în analiza compuşilor toxici), costuri reduse. 

În final, pe baza exemplelor prezentate în această lucrare, rezultă că biosenzorii 
sunt dispozitive analitice performante şi adecvate pentru determinarea unor analiţi din 
băuturi (conţinutul total de polifenoli) şi probe de mediu (cianură şi sulfură [34]). 
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A XXXIV-a CONFERIN ŢĂ NAŢIONAL Ă DE CHIMIE 

4-7 Octombrie 2016, Râmnicu Vâlcea, România 

 

A XXXIV-a Conferinţă Naţională de Chimie, organizată de Centrul de Cercetare 
al S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea în colaborare cu Academia Română - Secţia 
de Ştiinţe Chimice şi Societatea de Chimie din România, s-a desfăşurat în perioada  
4-7 octombrie 2016 în complexul hotelier Cozia - Oltul - Căciulata din staţiunea 
Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea. Ediţia din acest an a fost dedicată aniversării a 
150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române şi aniversării a 50 de ani de activitate 
a S. C. Oltchim S. A., Râmnicu Vâlcea. 

Conferinţa Naţională de Chimie este o prestigioasă manifestare ştiinţifică cu 
tradiţie, organizată pentru prima dată în anul 1974, şi care în timp, a devenit cel mai 
important eveniment ştiinţific naţional, din domeniul chimiei. Anul 1991 a marcat 
începutul unei valoroase participări internaţionale facilitând astfel creşterea 
vizibilit ăţii rezultatelor cercetării româneşti. Din anul 1997 manifestarea a primit girul 
ştiinţific al Academiei Române - Secţia de Ştiinţe Chimice şi al Societăţii de Chimie 
din România, care au devenit co-organizatori alături de Oltchim S.A, şi astfel selecţia 
lucrărilor a devenit tot mai riguroasă, iar calitatea lucrărilor a crescut constant. În 
cadrul celei de-a XXXIV-a ediţii a Conferinţei Naţionale de Chimie, am beneficiat de 
lucrări de un înalt nivel ştiinţific asigurat de rigurozitatea unui comitet ştiinţific 
condus de academician Bogdan C. Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române. 
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Lucrările conferinţei au fost deschise de academician Bogdan C. Simionescu, 
vicepreşedinte al Academiei Române şi al Societăţii de Chimie din România. În 
timpul ceremoniei de deschidere au luat cuvântul academician Alexandru T. Balaban, 
prof. dr. Sorin I. Roşca, preşedintele Societăţii de Chimie din România, ing. Victor 
Avram, directorul general al S.C. OLTCHIM S.A. şi dr. Florinel Constantinescu, 
primarul oraşului Călimăneşti-Căciulata, fiecare dintre vorbitori subliniind importanţa 
acestei conferinţe pentru promovarea, diseminarea şi valorificarea celor mai noi 
rezultate ale cercetării româneşti. 

  

Ediţia din acest an a Conferinţei Naţionale de Chimie a fost structurată într-o 
sesiune de conferinţe plenare şi cinci secţiuni paralele de conferinţe, comunicări orale 
şi postere: “Chimie organicã, bioorganică şi alimentară”, “Chimie anorganică, 
bioanorganică şi analitică”, “Chimie macromoleculară şi supramoleculară”, 
“Materiale noi şi nanomateriale & inginerie chimică şi bioinginerie”, “Protecţia 
mediului şi monitorizare”. La această ediţie au participat 250 de autori şi coautori ai 
celor 196 lucrări prezentate (10 conferinţe plenare, 17 conferinţe, 53 comunicări orale 
şi 116 postere). În cadrul conferinţelor plenare au fost prezentate cele mai noi şi 
importante contribuţii în dezvoltarea anumitor domenii de cercetare: 

- “Cultură şi erudiţie în epoca internetului” – acad. Alexandru T. Balaban, 
Academia Română, Bucureşti, România 

- “Engineering magnetic molecular compounds: A metallosupramolecular 
approach” – dr. Yves Journaux, Institut Parisien de Chimie Moleculaire, UPMC, 
Paris, France 

- “Constitutional dynamic materials” – prof. dr.ing. Mihail Bărboiu, Institut 
Européen des Membranes, Montpellier, France; INTELCENTRU, “Petru Poni” 
Institute of Molecular Chemistry of Romanian Academy, Iaşi, România. 

- “Heterotrispin complexes” – acad. Marius Andruh, Academia Română, 
Bucureşti, România 

- “From macromolecules to nanostructures and biosystems” – dr. Valeria 
Harabagiu, “Petru Poni” Institute of Molecular Chemistry of Romanian Academy, 
Iaşi, România 

- “Self-assembled supramolecular architectures, innovative host molecules and 
porous polymers” - prof. dr. Ion Grosu, "Babeş-Bolyai" University, Supramolecular 
Organic and Organometallic Chemistry Center, Faculty of Chemistry and Chemical 
Engineering, Cluj-Napoca, România 
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- “Noi reacţii de cuplare carbon-carbon mediate de complecşi metal-aromatici” – 
prof.dr.ing. Sorin I. Roşca, Departamentul de Chimie Organică "C.D. Neniţescu", 
Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România 

- “Nitrogen heterocycles derivatives: new achievements” – prof. dr. Ionel 
Mangalagiu, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Chemistry, Iasi, 
România 

- “Fitoterapie-trecut-prezent şi viitor” – prof. dr. ing. Ştefan Manea, S.C. Hofigal 
S.A., Bucureşti, România 

- “Synthesis of azaheterocyclic compounds or their precursors and 1H-15N 2D 
NMR spectroscopy as a useful tool for structure determination” – dr. ing. Valentin 
Badea, University Politehnica Timisoara, Faculty of Industrial Chemistry and 
Environmental Engineering, Timisoara, România 

Conferinţa a găzduit adunarea Societăţii de Chimie din România care a fost 
prezidată de prof. dr.ing. Sorin I. Roşca, prof. dr. ing. Gheorghiţa Jinescu şi prof. dr. 
ing. Cornel V. Radu. În cadrul acestei adunări i s-a acordat medalia de onoare 
“Costin D. Neniţescu” profesorului Ion Neda, de la Universitatea Tehnică Carola 
Wilhelmina din Braunschweig, pentru realizările ştiinţifice deosebite şi pentru 
legătura strânsă pe care o păstrează cu comunitatea de chimie din ţară. 

Începând cu această ediţie a conferinţei s-a lansat o competiţie destinată tinerilor 
cercetători (cu vârsta de până la 35 de ani), membri ai Societăţii de Chimie din 
România, autorului celei mai bune lucrări fiindu-i acordat „Premiul Costin 
Nenițescu”. Prin această competiție se dorește încurajarea tinerilor implicați în 
activitatea de cercetare, în acest mod fiindu-le recunoscute efortul și munca depuse în 
dezvoltarea chimiei românești.  

Conferinţa a beneficiat de participarea activă a unui număr mare de tineri, care a 
fost încurajată şi de Societatea de Chimie din România prin decizia de a susţine 
participarea a 15 tineri studenţi/doctoranzi/cercetători cu vârsta de până la 35 de ani, 
membri ai Societăţii de Chimie din România, prin plata taxelor de participare. 
Participarea tinerilor chimiști la conferințele științifice are o importanță majoră în 
îmbunătăţirea pregătirii profesionale personale cu consecinţe benefice în consolidarea 
şi dezvoltarea cercetării româneşti. 

A XXXIV-a Conferinţă Naţională de Chimie a oferit o valoroasă oportunitate de 
a face cunoscute ultimele realizări din domenii de cercetare variate, de multe ori 
aflate chiar la interfaţa acestora, şi care au iniţiat un schimb fructuos de idei. Şi de 
data aceasta s-a accentuat necesitatea unei cercetări valorificate în chimia aplicată, iar 
multe dintre lucrările prezentate au atins acest obiectiv. Păstrând tradiţia întâlnirilor 
anterioare, ne-au onorat cu prezenţa distinse personalităţi ştiintifice din ţară şi din 
străinătate care au contribuit din plin la nivelul înalt calitativ din punct de vedere 
ştiinţific al conferinţei şi au evidenţiat domeniile de perspectivă ale cercetării şi 
industriei chimice.  

Organizatorii celei de-a XXXIV-a Conferinţe Naţionale de Chimie mulţumesc 
tuturor sponsorilor pentru disponibilitatea lor de a susţine material şi această ediţie: 
Conphys S.R.L. Râmnicu Vâlcea, Mecro System S.R.L. Bucureşti, P.C.I. Trading 
S.R.L. Râmnicu Vâlcea, S.C. Hofigal S.A. Bucureşti. 

 
Dr. Costinela-Laura Gáspár 

Centrul de Cercetare Oltchim, Râmnicu Vâlcea 
g_emilian@yahoo.com 
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Premiul Costin Nenițescu – Prima Ediție 

În cadrul  celei de-a XXXIV-a Conferință Națională de Chimie, s-a desfășurat 
prima ediție a competiției destinată tinerilor membrii ai Societății de Chimie din 
România (cu vârsta de până la 35 de ani) în urma căreia s-a acordat „Premiul Costin 
Nenițescu”. Acest concurs a luat ființa în urma unei donații din partea familiei Oana 
şi Dinu Leonte, oameni de știință de origine română, stabiliți în SUA. Prin această 
competiție se dorește încurajarea tinerilor români implicați în activitatea de cercetare, 
în acest mod fiind recunoscută munca și efortul depus în dezvoltarea chimiei 
românești. 

Valoarea unui premiu este de 1200 lei şi se va acorda în următorii 10 ani în 
cadrul concursurilor organizate o data la doi ani, cu ocazia Conferinței Naționale de 
Chimie. 
 Pentru a putea participa la aceasta competiție, tinerii cercetători înscriși la 
Conferința Națională de Chimie desfășurată la Călimănești-Căciulata în perioada 4-7 
Octombrie 2016, s-au înscris printr-o cerere adresată secretariatului conferinței. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participanții la competiție au fost invitați să prezinte oral rezultatele propriei 

cercetări în cadrul conferinței, în fața unui juriu de specialitate, într-o sesiune special 
dedicată competiției. Concursul s-a bucurat de o largă participare încă de la prima 
ediție, în acest an au fost înscrise 15 lucrări de către tineri care proveneau din centrele 
universitare București, Iași, Galați şi Arad şi se aflau fie în perioada de definitivarea a 
studiilor de licență, respectiv master, doctorat sau post doc. 
 Anul acesta juriu de specialitate s-a bucurat de prezenţa D-lui Academician 
Prof. dr. Alexandru Balaban (Texas A&M University, Galveston, Texas, USA), D-lui 
Prof. dr. Gheorghe D. Mateescu (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 

Înmânarea diplomei şi a premiului în cadrul 
festivităţii de închidere a Conferinței 

Arsenie Laura Vasilica -  câștigătoare 
a „Premiului Costin Nenițescu” 
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USA) şi respectiv al   D-lui Prof. dr. ing. Mihai Bărboiu (Institut Européen des 
Membranes, Montpellier, France). Aceștia au avut o sarcină destul de dificilă în 
selectarea celei mai bune lucrări. Au luat în considerare nivelul de pregătire al 
candidaților, respectiv nivelul științific al cercetării efectuate şi a modului de 
organizare şi prezentare a rezultatelor științifice. 

La prima ediție a acestei manifestări a fost desemnată câștigătoare studenta în 
anul al-III-lea de la Universitatea Politehnica din București, Arsenie Laura Vasilica 
de la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor - Universitatea Politehnica 
din Bucureşti, pentru lucrarea “The synthesis and characterization of a new type of 
nanostructured lipid carriers based on bioactive vegetable oils with Hedera Helix and 
Salix extracts”. 

 
Dr. ing. Cristina Todască 

Departamentul de Chimie Organică „C. Neniţescu, 
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, 

 Universitatea Politehnica Bucureşti 
Organizator SChR al competiției pentru „Premiul Costin Nenițescu” 

todascacristina@yahoo.com 
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A 9-A NOUA EDIȚIE A COLOCVIULUI FRANCO-ROMAN COFrRoCA 
 

 
LE NEUVIÈME COLLOQUE FRANCO – ROUMAIN 

DE CHIMIE APPLIQUÉE 
COFrRoCA 2016 

CLERMONT-FERRAND, FRANCE 
 

 
 
A 9-a ediție a Colocviului Franco-Roman de Chimie Aplicată COFrRoCA s-a 

desfășurat în perioada 29 Iunie-02 Iulie 2016 în Franța la Clermont-Ferrand, fiind 
găzduită de campusul ştiințific Cézeaux- Aubière al Institutului Pascal aflat sub tutela 
Universității Blaise Pascal, CNRS și SIGMA. 

Prima ediție a colocviului ştiințific COFrRoCA a fost organizată în anul 2000 
la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România, la inițiativa profesorului 
Gerald Guillaumet de la Universitatea din Orleans, Franța și a profesoarei Adriana 
Fînaru de la Universitatea din Bacău, România, cu inspirata siglă care îngemănează 
într-un nucleu benzenic culorile steagului României cu cele ale Franței.  

Acestei prime ediții i-au urmat alte opt, desfăşurate o dată la doi ani. Astfel, 
un număr de 5 ediții ale COFrRoCA (2000, 2002, 2004, 2008 si 2012) s-au desfăşurat 
la Universitatea din Bacău, iar alte 4 ediții s-au desfăşurat în Franța şi anume: a 5-a 
ediție COFrRoCA (2006) - Universitatea Blaise Pascal din Clermont-Ferrand; 
COFrRoCA 2010 la Universitatea din Orléans, a 8-a ediție (2014) - Montpellier, iar a 
9-a ediție COFrRoCA 2016, s-a desfăşurat la Clermont-Ferrand. 

Manifestarea ştiințifică COFrRoCA a fost concepută ca un forum care să 
permită prin prezentări orale, postere, workshop-uri şi discuţii ale participanților, 
cunoașterea principalelor realizări științifice, favorizarea schimbului de idei și 
experiență între cercetătorii români și cercetătorii francezi/francofoni care își 
desfășoară activitatea în diverse domenii ale chimiei şi ingineriei chimice. Alte 
direcţii de inters ale acestei manifestări sunt acelea de a participa și de a pune în 
aplicare proiecte de cercetare cu subiect ştiințific de interes comun, de a efectua 
schimburi de studenți cu recunoașterea reciprocă a studiilor/diplomelor, de a realiza 
teze de doctorat în cotutela sau teze post-doctorale, de a permite, în general, tinerilor 
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cercetători să perticipe la schimburi de experiență între laboratoare și să se 
familiarizeze cu tehnicile şi metodele avansate, care nu sunt întotdeauna disponibile 
în țara lor de origine. 

Colocviul COFrRoCA a devenit un eveniment ştiințific internaţional, 
atrăgând, ediție după ediție, tot mai mulți participanţi din diferite țări francofone, şi 
nu numai. Astfel, a 9-a ediţie COFrRoCA a atras un număr de peste 80 de participanți 
din România, Franța, Moldova, Maroc, Algeria, Grecia, Canada, Camerun, Marea 
Britanie, Polonia, Italia, Ucraina, Algeria, Tunisia, Senegal. 

 
 

În prima zi a colocviului, în cadrul festivității de deschidere, reprezentații 
României la această manifestare ştiințifică, au oferit medalii și diplome cercetătorilor 
francezi, pentru merite deosebite în colaborarea didactică și științifică franco-română.  

Profesorul Emerit dr. ing. Gheorghiţa Jinescu de la Facultatea de Chimie 
Aplicată și Ştiința Materialelor a Universității POLITEHNICA din București, 
vicepreședinte al Societății de Chimie din România, SChR, a oferit din partea 
Societăţii de Chimie din România medalia "Emilian BRATU" şi Diploma de Onoare 
a SChR, Profesorului Dr. Gholamreza Djelveh de la Institutul Pascal, SIGMA, 
GePEB din Clermont-Ferrand, Franța, Președinte al Comitetului de Organizare al 
Colocviului COFrRoCA edițiile a 4-a şi a 9-a. De asemenea, Profesorului Yves Troin 
de la Universitatea Blaise Pascal din Clermont Ferrand i s-a oferit Diploma de Onoare 
a Societăţii de Chimie din România. 

În același cadru festiv, Profesorul dr. ing. Tănase Dobre de la Facultatea de 
Chimie Aplicată și Ştiința Materialelor a Universității POLITEHNICA din București, 
Președinte al Societății de Inginerie Chimică din România SICR, a înmânat Diplome 
de Excelență ale acestei societăți. 

Din partea Universității din Bacău, reprezentată prin Prof. Lucian GAVRILĂ, 
s-a înmânat Diploma de excelență pentru contribuția adusă la dezvoltarea  
activității didactice și de cercetare, Medalia și Placheta omagială  
dedicată aniversării a 55 de ani de învățământ  universitar băcăuan. 
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Ceremonia de conferire a medaliei "Emilian BRATU". şi a diplomelor de onoare din partea 

Societăţii de Chimie din România. În medalion – Prof. dr. Gholamreza Djelveh. 
 

A 9-a ediție COFrRoCA a fost organizată pe două secțiuni A şi B, pe durata a 
trei zile. Conform cu programul colocviului au fost susţinute 5 conferințe plenare de 
către specialişti de înalt prestigiu din domeniul chimiei și al ingineriei chimice: 
Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; Jack 
LEGRAND, Universitatea din Nantes, Franța; Gilles DUSSAP, Institut Pascal 
(France); Tănase DOBRE, Universitatea Politehnica din București România; Mihaela 
GULEA, Universitatea din Strasbourg, Franța. 

De asemenea, au fost prezentate 15 conferințe de tip “keynote lecture” în 
cadrul celor două secțiuni A şi B, susţinute de participanţi - specialişti din Europa, 22 
de comunicări orale, respectiv 52 prezentări ca postere.  

 

    

 
Imagini din cadrul prezentării orale pe tema extracției și funcționalității spirulinei,  

Ediția COFrRoCA 2016 
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 Ediția COFrRoCA 2016 a fost primită cu un interes deosebit de întreaga 
comunitate a oraşului Clermont-Ferrand: presa locală, respectiv ziarul MONTAGNE, 
în data de 28 Iunie 2016, sub titlul „RESERCHE. La Chime francophone en 
colloque aux Cézeaux”, a titrat colocviul ca fiind un evenimentul științific, 
menționând succesele obținute în cooperarea franco-română, în special privind 
realizarea schimburilor de studenți şi de cercetători din centrele universitare. 

 
Articolul „ RESERCHE. La Chime francophone en colloque aux Cézeaux”. Ziarul 
MONTAGNE- Clermont-Ferrand Franța 
 Pe parcursul întregii manifestări științifice COFrRoCA 2016 a existat o 
atmosferă de lucru într-un mediu deosebit de cordial. În seara primei zile a celei de-a 
9-a ediții COFrRoCA 2016, toți participanții au fost invitați la Primăria din Clermont-
Ferrand, unde s-au declarat încă o dată beneficiile colaborării ştiințifice şi 
educationale dintre Romania şi Franța şi s-au pus premisele continuării acestor 
cooperări. 
 

COFrRoCA 2016 - Grupul de participanți - Primăria din Clermont-Ferrand Franța 
 
Conferința COFrRoCA 2016 s-a bucurat de un real succes, fiind înscrise peste  

100  de lucrări în cadrul celor șase secțiuni științifice, lucrări care au fost prezentate 
prin comunicări orale sau în cadrul unor sesiuni de postere. 
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La finalul conferinţei, în cadrul festivităţii de încheiere au fost oferite premii celor 
mai reprezentative lucrări științifice, astfel: 
 - premiul pentru cea mai bună comunicare orală, Audrey DIOUF-LEWIS și 
Matthieu PLACE; 
 - premiul pentru cea mai bună prezentare poster, Mille MOROSAN şi Nicu-
Cosmin COSTACHE. 
 Cu această ocazie, a fost lansată invitația de participare la a 10-a ediţie 
COFrRoCA 2018 care se va desfășura în Romania, la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
 

 
 

Profesor dr. Elena DIACU 
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
elena_diacu@yahoo.co.uk 

 
Profesor Emerit dr.ing. Gheorghiţa JINESCU 

Vicepreşedinte al Societăţii de Chimie din România 
jinescu_gheorghita@yahoo.com 
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Concursul Național de Chimie “Cum se face?” – Edi ția a 7-a 

 O nouă ediție a Concursului Național de Chimie ”Cum se face?”, derulat la 
București în perioada 27-30 octombrie, a scos la suprafață multe dintre ideile 
ingenioase ale elevilor pasionați de chimie din clasele 7-12 din întreaga țară. De la 
parfumuri și săpunuri până la obținerea de biodiesel, elevii care au “descoperit” 
tainele chimiei au venit pregătiți să ne împărtășească din cunoștințele și curiozitățile 
lor care pot fi aplicate în proiecte cu impact în viața de zi cu zi. 
 Această competiție, susținută de Societatea de Chimie din România, a debutat 
în 2008, declarat Anul de promovare a Chimiei în România. Izvorât din dorința de a 
impulsiona elevii să găsească aspecte ale chimie materializare în cotidian, concursul a 
devenit în timp o tradiție în care elevii, studenții și deopotrivă cadrele didactice 
comemorează într-un cadru festiv importanța chimiei în viața fiecăruia. Alături de noi 
au fost anul acesta, în mod tradițional, Asociația Studenților Chimiști POLI, 
Universitatea POLITEHNICA din București și Facultatea de Chimie Aplicată și 
Știința Materialelor. 

 
Figura 1. Posterul de promovare al concursului. 
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 La ediția din acest an au luat parte 59 elevi care au susținut 32 lucrări dintre 
cele mai spectaculoase, ce au vizat tematici precum obținerea produselor cosmetice în 
casă, importanța chimicalelor pe care le ingerăm sau chiar metode de depoluare ale 
mediului înconjurător. Chiar și elevii de clasa a VII-a, care nu demult se 
familiarizaseră cu domeniul chimiei ca știință au reușit să abordeze subiecte din cele 
mai interesante ca aplicabilitate. 

     

Figura 2. Cea mai tânără echipă din concurs, formată din elevele Burcea Clara și Marinescu 
Ioana, cls a VII-a (stânga), și echipa ce a obținut Premiul I, formată din Vefa Semina și 
Ogrezeanu Gabriel, clasa a XI-a (dreapta). 

 Juriul, format în mod tradițional pentru concursul nostru atât din cadre 
didactice tinere cât și din studenți, a fost însărcinat cu alegerea celor mai reușite 
proiecte. Premianții au fost recompensați în cadrul festivității de premiere, unde 
efortul și răbdarea elevilor au fost răsplătite. Toți participanții au fost răsplătiți cu 
certificate de 
participare și 
premii în 
produse, însă 
proiectele 
câștigătoare au 
fostrecunoscute 
în mod special și 
premiate cu 
gadgeturi 
interesante, 
oferite cu 
sprijinul 
sponsorilor noștri. Profesorilor ce au pregătit elevii le-au fost de asemenea 
recunoscute meritele prin acordarea diplomelor onorifice. 

Figura 3. Juriul și auditoriul, în timpul unei prezentări. 
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 La festivitatea de premiere a fost prezent un mare susținător al proiectului de-a 
lungul edițiilor, din partea Universității Politehnica din București, doamna Președinte 
a Senatului Ecaterina Andronescu, care a acordat premianților o distincție specială din 
partea Senatului UPB. Lista completă a premianților se regăsește la sfârșitul acestui 
material. 
 De departe, cel mai complex proiect prezentat în cadrul acestui eveniment a 
fost lucrarea elevului Valentin Lupu, de la Colegiul Național “Mihai Viteazul” 
Ploiești. Valentin ne-a uimit încă de la prima participare (în 2012, fiind clasa a V-a), 
când a dat dovadă de o stăpânire a cunoștințelor teoretice de chimie ce ar întrece și un 
absolvent al facultății noastre. În cadrul acestei ediții a reușit să expună un material cu 
o temă de cercetare foarte avansată, realizând totodată și sinteza practică a unor 
cristale triboluminiscente. Valentin se bucură de aprecierea noastră și a tuturor celor 
ce l-au cunoscut în cadrul concursului, fiind premiat cu o serie de caracterizări pe 
materialele pe care el și le va alege, în cadrul laboratoarelor de cercetare din Centrul 
Național de Micro și Nanomateriale, precum și în Centru de Cercetări Avansate 
pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative (CAMPUS). Totodată, Valentin a 
putut fi urmărit în direct pe pagina de facebook a concursului, peste 1000 persoane 
asistând online la prelegerea sa impresionantă. 
 

    
Figura 4. Valentin Lupu, primind din partea Doamnei Președinte a Senatului UPB, distincția 

împreună cu medalia “Regele Carol I” 

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

 În cadrul Science Fair elevii au putut asista la o activitate practică întreprinsă 
de studenți, bazată pe experimente desfășurate atât în laboratoarele facultății precum 
și în cadrul echipelor de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice. 
 Schimb de experiență – Studenți pentru elevi – a presupus prezentarea 
mediului academic și este parte a unui proiect de amploare desfășurat deja de 6 ani; 
această activitate având ca principal scop familiarizarea elevilor de liceu cu mediul 
universitar. Elevii au vizitat laboratoarele din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și 
Știința Materialelor din localul Polizu, și pentru prima dată au vizitat Centrul Național 
de Micro și Nanomateriale din Rectoratul UPB, precum și Centrul de Cercetări 
Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative (CAMPUS). 
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Figura 5. Membrii echipei de organizatori, alături de membrii Juriului și Doamna Președinte 
a Senatului UPB, Ecaterina Andronescu, ce a oferit Secției de Tineret Distincția din Partea 

Senatului UPB, împreună cu medalia “Regele Carol I” 

Organizarea fenomenului “Cum se face?”, deși presupune efort constant din partea 
organizatorilor, nu ar fi posibilă fără ajutorul partenerilor deja amintiți și a 
sponsorilor. Prima ediție a concursului a fost organizată doar prin sprijinul Societății 
de Chimie din România. Astăzi, avem mai mulți parteneri media care ne sunt alături 
în misiunea de popularizare a acestui proiect, echipa re7consulting și echipa 
Calendarul Copiilor, și o serie de companii cu care am dezvoltat parteneriate de lungă 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIII, 3/2016 53 

durată: BASF România, Brenntag România, Carpathin Springs – Aqua Carpatica, 
Grup Policolor-Orgachim și Kinder Pillows. Le mulțumim lor pentru că ne-au  ajutat 
să premiem elevii pasionați de chimie și că au făcut posibilă răspândirea pasiunii 
pentru chimie în rândul publicului larg și sperăm să ne fie alături și la edițiile viitoare. 
 Secția de Tineret – București 2 a demarat acest proiect având doar câteva 
persoane în comitetul de organizare. La ediția de anul acesta au fost implicați peste 20 
voluntari activi din cadrul Secțiunii de Tineret. De-alungul anilor, echipa a trecut 
printr-o etapă de reorganizare majoră, conștientă de necesitatea restructurării sub 
forma unor “departamente” funcționale, care să își asume părți specifice din sarcinile 
pe care concursul le presupunea, coordonate de un manager de proiect.  
 Concursul Național de Chimie “Cum se face?” a reprezentat și reprezintă 
pentru noi un proiect de „suflet”, o făclie aprinsă cu generații în urmă și care se va 
transmite din an în an unor tineri responsabili care au în comun pasiunea pentru 
această ramură a științei, chimia. 
 Regăsiți în următorul link mai multe detalii despre concurs și ceea ce 
presupune el, lista participanților din anii trecuți și lista câștigătorilor: www.stc-
cumseface.blogspot.ro sau pe pagina de Facebook ”Cum se face?”. 
 
 

PREMIAN ȚII CONCURSULUI NA ȚIONAL DE CHIMIE  
“CUM SE FACE?” – EDI ȚIA 2016 

 
DISTINCȚIA PENTRU ORGINALITATE ÎN CERCETARE – LUPU Valentin – 
“Combinații Complexe – de la simplu... la complex, Clasa a X-a, Colegiul Național 
“Mihai Viteazul” - Ploiești, Prof. îndrumător: Morcovescu Mihaela. 
 
PREMIUL I – VEFA Semina și OGREZEANU Gabriel – “Îndepărtarea produselor 
petroliere în cazul contaminării apei și prevenirea poluării”, Clasa a XI-a, Liceul 
Teoretic “Ovidius” - Constanța, Prof. îndrumător: Bucovală Carmen. 
 
PREMIUL II – FLOREA Mihaela Daria și IVA ȘCU Maria Liliana – “Chimie și 
stil”, Clasa a IX-a, Colegiul Național “Zinca Golescu” - Pitești,Prof. îndrumător: 
Pahonțu Alina. 
 
PREMIUL II – BĂLTĂREȚU Ioana și MANOLE Ioana – “Le pHormidable”, 
Clasa a XI-a, Colegiul Național “Nichita Stănescu” - Ploiești, Prof. îndrumător: 
Argeșanu Carmen. 
PREMIUL III – GEORGESCU Andrei și OPRIȘAN Vlad Mario – “Materiale 
didactice realizate din deșeuri”, Clasa a VII-a, Școala Gimnazială, nr. 7 – Giurgiu, 
Prof. îndrumător: Gemescu Mircea și Breazu Gheorghe Cornel. 
 
PREMIUL III – BÎNGĂ Alexandra și MOISE Mircea – “Bioplasticele: petrol sau 
cartofi?”, Clasa a XII-a, Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” – Târgoviște, 
Prof. îndrumător: Leontescu Georgiana. 
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MENȚIUNEA I – MATEI Miruna Ioana – “Implica țiile chimiei în artă”, Clasa a 
XI-a, Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” - Ploiești, Prof. îndrumător: Moise 
Daniela. 
 
MENȚIUNEA II – NEDELCU Ioana Teodora și GHEORGHE Andrei Alexandru – 
“Antibiotice naturale vs. Antibiotice de sinteză”, Clasa a XI-a, Liceul Teoretic 
“Ovidius” - Constanța, Prof. îndrumător: Bucovală Carmen. 
 
MENȚIUNEA III – BOLBEA Mihai Laurențiu și PĂTRU Denisa Nicoleta – 
“Lumina-foc-chimie...și cinematografie”, Clasa a XI-a, Liceul de arte “Dinu Lipatti” și Colegiul 
Național “Zinca Golescu” - Pitești,  Prof. îndrumător: Pahonțu Alina. 
 
PREMIUL SPECIAL “Chimia frumuse ții” – NEDELCU Ștefania Bianca– 
“Impurit ăți, pa pa!”, Clasa a VIII-a, Școala Gimanzială “Alexandru Davila” - Pitești,  
Prof. îndrumător: Pahonțu Alina. 
 
PREMIUL SPECIAL “Postapocaliptic” – IURESCU Armando Ionuț și HAGIU 
Mirel – “Frigiderul ecologic”, Clasa a IX-a, Colegiul Național “Mihail 
Kogălniceanu”- Galați, Prof. îndrumător: Bălăuță Dana. 
 
PREMIUL SPECIAL “Arta în chimie” – MIHĂILĂ Laura și PREDESCU 
Andrada– “Lava Lamp”, Clasa a VIII-a, Școala Gimanzială “Alexandru Davila” - 
Pitești, Prof. îndrumător: Pahonțu Alina. 
 
PREMIUL SPECIAL “Chimi ști antreprenori” – BURCEA Clara și 
MARINESCU Ioana– “Detergenți pentru vase”, Clasa a VII-a, Școala Gimanzială 
“Alexandru Davila” - Pitești, Prof. îndrumător: Pahonțu Alina. 
 

 
Adrian-Alexandru PÎRVAN  

Coordonator în cadrul Secției de Tineret – București 2 
SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

a.alexpirvan@gamail.com 
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Conferinţa Naţională de Chimie – Învăţământul preuniversitar,  

Chimie pentru Energie şi Mediu,  
Brașov 16-18 Septembrie 2016 

 
Cea de a VIII-a ediție a Conferinţei Naţionale de Chimie – Învăţământul 

preuniversitar, a avut loc în anul acesta la Brașov în perioada 16-18 Septembrie 2016. 
Conferința, intitulată Chimie pentru Energie şi Mediu, a fost organizată de Societatea 
de Chimie din România, SChR, prin Secţia Educaţie în Chimie şi Filiala Brașov a 
SChR, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Lucrările au avut loc în 
spațiile generoase ale Universității  Transilvania din Brașov și ale Centrului Sisteme 
de Energii Regenerabile şi Reciclare.  

La manifestarea științifică devenită tradițională, care se adresează cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de nivel – de la învățământul 
preșcolar până la cel liceal și post liceal – au fost susținute 14 lucrări științifice. 
Autorii acestora sunt cadre didactice pasionate de meseria de dascăl, care le insuflă 
elevilor dragostea pentru Chimie, în unități de învățământ foarte diverse, astfel: 5 
autori sunt profesori la colegii naționale, 5 la licee teoretice, 2 la licee tehnologice, 3 
la școli gimnaziale, 2 la școli generale și unul la un Club al copiilor. La una dintre 
lucrări, pe lângă doamna profesoară, au fost și 2 autori elevi de clasa a X-a, care au și 
prezentat lucrarea. Participanții la Conferință au venit din diferite locuri din țară și 
anume, din: Brașov, Făgăraș, Victoria, Săcele, Codlea, Ghimbav, Bran, Sibiu, 
Măgurele (județul Ilfov), Caracal, Buzău, Lunca (județul Botoșani) și Constanța.  

 

  

  
 
În partea a 2-a a manifestării științifice, participanții au facut o foarte 

instructivă vizită la Centrul de Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare. 
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Principalii organizatori brașoveni ai ediției a VIII-a a Conferinţei Naţionale 
de Chimie – Învăţământul preuniversitar, Chimie pentru Energie şi Mediu au avut 
bunavoința să așternă pe hârtie câteva gânduri, pe care le puteți urmări în cele ce 
urmează. 

 

  

  
 

- Prof. dr. ing. Ion Visa, Coordonatorul centrului CD Sisteme de Energii Regenerabile 

şi Reciclare, Universitatea Transilvania din Brașov – gazdă a evenimentului: 
 
Colaborarea dintre universități şi structurile învățământului pre-universitar reprezintă 
o necesitate; aceasta colaborare trebuie desfășurată la nivel instituțional, prin membri 
ai celor două comunități care, în esență au un țel comun: formarea profesională a 
tinerilor în domenii de specializare cerute de mediul economic din România. De 
aceea, centrul nostru de cercetare a dezvoltat un plan de activități concrete care 
vizează atât structurile de educație din licee şi școli gimnaziale, cât şi structurile de 
management de la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene. Conferința SChR 
desfășurată la Brașov a reprezentat o acțiune concretă şi de succes, parte a acestui 
plan de acțiuni. Lucrările prezentate, vizita efectuată de participanți în centrul nostru 
de cercetare au condus la rezultate imediate: numeroși profesori au ales centrul 
Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare ca locație de desfășurare a unor 
activități în timpul săptămânii Școala Altfel. Profesorii şi elevii sunt așteptați în 
ateliere de lucru interactive, în care rolul Chimiei, al științelor fundamentale şi 
inginerești în societatea actuală este evidențiat prin aplicații concrete în domeniul 
energiilor curate şi al protecției mediului. Au fost stabilite de asemenea jaloanele unei 
colaborări pe termen lung, implicând oferta de formare pentru cadrele didactice, 
activități de cercuri științifice în echipe elevi – studenți şi evenimente în care să fie 
diseminate rezultatele acestor activități. – 

- Prof. dr. Dana Perniu și Prof. Angela Carp, responsabili Comitet de Organizare: 
Suntem onorați că SChR a ales Filiala Brasov pentru a organiza a VIII-a Ediție a 
Conferinței Naționale de Chimie – Învățământul preuniversitar. Colaborarea 
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dintre Universitatea Transilvania din Brasov, Centrul CD Sisteme de Energii 
Regenerabile şi Reciclare şi Inspectoratul Școlar Județean Braşov pentru organizarea 
acestui eveniment a fost excelentă şi a permis formularea unui program care a 
evidențiat, încă odată, necesitatea comunicării şi cooperării între spațiul academic şi  
cel pre-universitar ca premisă a unui învățământ de calitate. 

- Prof. dr. ing. Anca Duță, Președinte al Filialei Brașov a SChR: 
Organizarea la Brașov a celei de-a VIII-a ediții a Conferinței Naționale de Chimie – 
Învățământul preuniversitar a reprezentat un eveniment important în activitatea 
Filialei Brașov a SChR. Această filial ă derulează o activitate susținută axată inclusiv 
pe pregătirea tinerelor generații de elevi si studenți în domenii profesionale care 
reprezintă aplicații de vârf ale Chimiei, cu precădere în domenii de stringentă 
actualitate astăzi: Energie şi Mediu. Filiala Brașov a SChR acționează prin două 
structuri principale: Universitatea Transilvania din Brașov - Centrul CD Sisteme de 
Energii Regenerabile şi Reciclare (RESREC) şi Inspectoratul Școlar Județean Braşov 
și organizează activități comune care sunt apoi replicate şi în județele învecinate 
(Covasna, Harghita, Mureș etc.). Acest model colaborativ a fost evidențiat şi în cadrul 
Conferinței din 16-18 septembrie 2016, când au participat cadre didactice din 
universitate şi licee, elevi şi studenți; lucrările prezentate au fost interesante şi au 
prilejuit discuții realiste, atât asupra subiectelor științifice, cât şi asupra instrumentelor 
şi metodelor moderne de învățare, necesare pentru promovarea Chimiei ca disciplină 
importantă pe toate palierele de educație. Vizita în Centrul RESREC a arătat “pe viu” 
cum se poate valorifica şi utiliza cunoașterea din domeniul Chimiei pentru 
dezvoltarea de soluții noi de reciclare a deșeurilor, de depoluare a apelor sau pentru 
producerea de energie verde. Vizitele elevilor din licee, programate cu această ocazie, 
dovedesc încă odată că există un potențial extins de conlucrare. Rămâne doar ca noi 
sa îl exploatăm la adevărata lui valoare. 

Cea de a VIII-a ediție a Conferinţei Naţionale de Chimie – Învăţământul 

preuniversitar, Chimie pentru Energie şi Mediu a prilejuit un bun schimb de idei și 
de experiențe între cadre didactice pasionate de Chimie și de profesia de dascăl.  

 

Prof. Dr. Lumini ța Vlădescu 
Președinta Secției Educație în Chimie 

luminita_vladescu@yahoo.com 
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A 3-a Conferinţă Internaţională de Chimie Analitică din România 
RO’ICAC 2016 

       

         

3 ème Conference Internationale sur Chimie Analytiq ue, 
RO-ICAC’2016 Analytical Chemistry for a Better Life  

  

 
 

 Conferinţa a fost organizată de Societatea de Chimie din România 
(office@schr.org.ro) în cooperare cu Divizia de Chimie Analitică a EUCHEMs, 
Filiala Internaţională din România a Societăţii Americane de Chimie 
(ralucavanstaden@gmail.com), Academia Româna şi Institutul de Chimie 
Macromoleculară Petru Pöni, Iaşi (roicac2016@icmpp.ro) (marcelas@icmpp.ro). 
Conferinţa a fost dedicată celei de a 150-a Aniversări a Academiei Române. 
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 Conferinta a fost prezidata de Profesor Dr habil Raluca-Ioana van Staden si 
Academician Bogdan Simionescu. 

Comitetul Stiintific al Conferinţei a fost alcătuit din: Hassan Y. Aboul-Enein 
(Egipt) • Jens Andersen (Danrmarca) • Christopher Brett (Portugalia) •Wolfgang 
Buchberger (Austria) • Victor David (Romania) • Camelia Draghici (România) 
•Valeria Harabagiu (România) • Gary M Hieftje (SUA) • George Horvai (Ungaria) 
•Rodica Mariana Ion (Romania) • Constantina P. Kapnissi-Christodoulou (Cipru) 
•Wolfgang Lindner (Austria) • Gheorghe Nechifor (România) • Sibel Ozkan (Turcia) 
•Mariana Pinteala (România) • Gabriel Lucian Radu (România) • Cristiana Radulescu 
(România) •Sorin Rosca (România) • Luigia Sabbatini (Italia) • Costel Sarbu 
(România) •Bogdan C. Simionescu (România) • Raluca-Ioana Stefan-van Staden 
(România) •Jacobus Frederick van Staden (România) • Dana Vlascici (România) 
•Luminita Vladescu (România) • Paul Worsfold (Anglia). 
 

Comitetul local de organizare a fost alcătuit din: Marcela Mihai (secretar 
ştiinţific) • Daniela Ailincai • Andreea Irina Barzic • Andrei Bejan • Adrian Bele 
Cătălin Paul Constantin • Florica Doroftei • Claudiu-Augustin Ghiorghiţa • Marinela 
Lazăr • Narcisa Marangoci • Ştefania Racoviţă • Daniela Rusu • Radu-Dan Rusu • 
Iuliana Stoica • Codrin Ţugui • Silvia Vasiliu • Mirela Zaltariov • Tincuţa Bunia • 
Mioara Sava • Liviu Bunghez • Codrin Dinu Vasiliu.  

Manifestarea s-a desfaşurat în perioada 28-31 august 2016 la Institutul de 
Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi. 
 Conferinţa a întrunit 125 de participanţi, dintre care 18 din Bulgaria, Egipt, 
Franţa, Germania, Ungaria, Letonia, Moldova, Polonia, Serbia, Suedia, Elveţia şi 
Turcia. Participanţii români au reprezentat 19 institute de cercetare şi universităţi din 
România (din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, 
Snagov, Timişoara).   
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  La ceremonia de deschidere, Prof. George Horvai, membru al Diviziei de 
Chimie Analitică a EUCHEMs şi preşedintele Comisiei de Bioanaliză din cadrul 
Diviziei a făcut o prezentare a Diviziei.  Cele două preşedinte din Suedia şi Turcia ale 
urmatoarelor ediţii ale conferinţelor EUROANALYSIS au făcut o scurtă prezentare a 
acestor conferinţe. 
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Unsprezece secţiuni au fost cuprinse în programul conferinţei, cuprinzând 

nouă lucrări plenare, 14 keynote-uri şi 20 de prezentări orale. Cinci secţiuni au fost 
alocate prezentărilor de postere. Conferinţa a inclus anul acesta şi Workshop-ul 
NOMARES. 
 Două premii au fost prezentate în timpul ceremoniei de deschidere a 
conferinţei pentru rezultate deosebite obţinute în domeniul chimiei analitice; premiile 
au fost acordate de Filiala Internaţională din România a Societăţii Americane de 
Chimie: 

1. Premiul şi Medalia George Emil Baiulescu – acordată unui cercetator de 
excepţie, cu rezultate excelente în chimia analitică, a fost acoradat 
Profesorului Hassan Y Aboul-Enein, Cairo, Egipt. Premiul a fost sponsorizat 
de ProAnalysis cu 380 Euro. 

2. Premiul şi Medalia Constantin Luca – pentru un tânăr cercetator sub 35 de ani 
(membrii juriului au fost: Hassan Y Aboul-Enein, Sibel Ozkan, Oana Leonte) 
a fost acordat Dr. Livia Alexandra Gugoaşă, Institutul Naţional de Cercetare 
pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Laboratorul de Electrochimie şi 
PATLAB, Bucureşti, România. Premiul a fost sponsorizat de Oana şi Dinu 
Leonte, SUA – 200 USD. 
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 Şase premii au fost acordate în cadrul unei sesiuni organizate special pentru 
tineri  pentru cele mai bune prezentări orale şi de postere (Membrii juriului au fost: 
Hassan Y Aboul-Enein, George Horvai, şi Charlotta Turner): 
 Premiile pentru cele mai bune prezentări orale au fost obţinute de: Grigorina 
Mitrofan (România), Roxana Balahura (România), Sevin Kurbanoglu (Turcia). 
 Premiile pentru cele mai bune postere au fost obţinute de: Grigorina Mitrofan 
(România), Gabriela Ailiesei (România), Georgiana Luiza-Arnold (România). 

 

 
 
 

    Atelierul NOMARES 2016 

 
 Workshop-ul ştiinţific francofon "Materiale noi pentru recunoaşterea 
electrochimică a unor specii minerale şi biologice", acronim "NOMARES", ediţia a 
treia (Atelier scientifique francophon NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LA 
RECONNAISSANCE ELECTROCHIMIQUE DES MINERAUX ET DES ESPÈCES 
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BIOLOGIQUES acronyme "NOMARES", quatrième édition) s-a desfasurat în cadrul 
celei de-a treia Conferinţe Internaţionale de Chimie Analitică din România, RO’ICAC 
2016.  

Evenimentul a fost axat pe domeniul ştiinţific extrem de complex al 
recunoaşterii moleculare, cu variaţii de la chimie anorganică la biologie şi prin 
intermediul chimiei organice. 

Obiectivele Workshop-ului NOMARES 2016 
- Reunirea de electrochimişti francofoni în jurul unei tematici de mare 

actualitate,  
- Oportunitate pentru tinerii cercetători de a publica rezultatele ştiinţifice în 

limba franceză într-o revistă ştiinţifică publicată în România 
- Oportunitate pentru discuţii şi schimb de informaţii ştiinţifice cu privire la 

domeniul materialelor de recunoaştere electrochimică de minerale şi specii biologice 
- Reînnoirea cunştinţelor în electrochimie şi practica limbii franceze pentru 

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

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

- Diseminarea proiectelor ştiinţifice din acest domeniu 
Workshopul NOMARES 2016 a reunit 26 vorbitori de limba franceză din 4 

ţări (România, Bulgaria, Serbia, Letonia), inclusiv 7 conferenţiari de reputaţie 
internatională, care au asigurat un nivel ştiinţific ridicat, ceea ce are impact asupra 
comunităţii ştiin ţifice româneşti de electrochimie. Acest workshop ştiinţific a oferit 
un nou prilej de a aduce împreună electrochimişti francofoni în jurul unei teme de 
mare interes ştiinţific şi practic. 
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 Workshop-ul se înscrie în cooperarea franco-română în domeniul 
recunoaşterii moleculare care a condus la numeroase proiecte ştiinţifice comune. 
Participarea tinerilor cercetători, alături de cercetători seniori, prezentarea lucrărilor 
lor de cercetare a fost o oportunitate pentru discuţii şi schimb de informaţii ştiinţifice 
cu privire la electrochimia anului 2016 şi pentru viitor. Rezultatele raportate vor fi 
publicate (în limba franceză sau engleză) în lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI sau 
în Buletinul Universităţii Politehnica din Bucureşti 
(http://www.scientificbulletin.upb.ro), după procesul de evaluare specific revistei.  

Workshopul a fost, de asemenea, o oportunitate pentru participanţi de a vizita 
şi de a cunoaşte orașul Iaşi și Nordul Moldovei, una dintre cele mai pitorești regiuni 
din România, în cadrul unei excursii organizate de gazde la Manastirile Voroneţ, 
Suceviţa şi Moldoviţa.  

La realizarea workshop-ului a fost implicat ca partener Biroul European 
Central şi Oriental al Agenţiei Universitare a Francofoniei (Agence universitaire de la 
Francophonie, Bureau Europe centrale et orientale) care a asigurat vizibilitatea pentru 
organizarea acestui eveniment. La manifestare şi-au adus contribuţia 26 de 
participanţi (5 străini, dintre care 3 din Bulgaria, o participantă din Letonia, o 
participantă din Serbia şi 21 participanţi din România).   
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Participanţii au provenit din universități și institute de cercetare din:  
►Bulgaria - University “prof. d-r Assen Zlatarov”, Burgas, Institute of Physical 

Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G.  Bonchev, Sofia,   
►Letonia - Institut Letton de Synthèse Organique, Riga, 
►Serbia - Faculté de Technologie et de la Métallurgie, de l'Université de 

Belgrade,  
►România – Centrul de chimie organică C. D. Nenitzescu al Academiei 

Române, Institutul de chimie fizică Ilie Murgulescu al Academiei Române, Universitatea 
Politehnica din București, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Chimico-
farmaceutică ICCF, Laboratorul de Electrochimie PATHLAB din Institutul Național de 
Cercetare pentru Electrochimie și Materie condensată, Universitatea Ovidius, Constanţa, 
precum si din societațea comercială SC.DAN-ELIS.SRL (producătoare de produse pe bază 
de plante Careless Beauty Cosmetics), din Constanța. 
 S-au prezentat: 
► 3 prelegeri invitate în plen:  (Vessela TSAKOVA: Polymères conducteurs pour la 
detection electrochimique – facteurs influençant le signal électroanalytique, Vesna 
MISKOVIC-STANKOVIC : Synthèse electrochimique de composites antibacteriens a 
base de poly(vinyl alcool)/graphene dopés par des nanoparticules d’argent, Eleonora-
Mihaela UNGUREANU: Correspondance entre les structures des ligands et les 
opportunités pour la detection de métaux lourds par electrochimie)  
►4 comunicari orale (Liviu BIRZAN ; Synthèses des ligands basés sur derivés 
d’azulène utilisés comme capteurs de métaux, Tzonka GODJEVARGOVA ; Biocapteurs 
аmperometriques enzymatiques à base des differentes nanoparticules  
Yavor IVANOV ; Biocapteur amperometrique à base d’acetylcholinesterase pour les 
pesticides. Cinetique de l'inhibition de l'enzyme immobilisee, Anna LIELP ĒTERE; 
Synthese et investigation physico-chimique des nouveaux dérivés atropoisomeres de 1,4-
dihydropyridin)  
►14 postere: Détection voltammetrique des métaux lourds des eaux de surface en 
utilisant des electrodes modifiees avec perchlorate de poly (2,6-bis ((e)-2-(thiophen-2-
yl)vinyl)-4-(4,6,8-trimethylazulene-1-yl) pyrylium, Dérivés de calixarene comme 
nouveaux matériaux pour la reconnaissance moléculaire des métaux lourds en solutions 
aqueuses, Biocapteurs pour composés biologiquement actifs electroanalysis, Electrodes 
chimiquement modifiées basées sur le perchlorate de 4- (azulen-1-yl) -2,6-bis ((e) -2- (2-
yl furan) de vinyl) pyrylium pour la détection des ions de métaux lourds, Capteurs 
stochastiques sur la base oleamides pour le dosage de biogènes amines, Absorption, 
fluorescence et proprietés électrochimiques de plusieurs pyrimidines, Nanostructures de 
dioxyde de titane avec des applications potentielles pour les capteurs électrochimiques, 
Etude electrochimique des composes azulène-pyrylium, Électrodes modifiees avec 
polymeres omplexant à base d’azulene pour detection voltamperometrique des ions de 
plomb et cadmium, Détection voltammetrique des ions de  Pb (II) en utilisan des 
modifiées avec des films de poly(pyrrole hexanoïque acide), Electrodes chimiquement 
modifiées à base de (z) -2-thioxo-5 ((4,6,8-trimethylazulene-1-yl) methylene) thiazolidine-
4-one pour la detection des ions de metaux lourds,  Caractérisation analytique des huiles 
essentielles des bourgeons utilisées dans les cosmétiques, Evaluation des capacités 
antioxydantes pour quelques extraits de plantes sauvages utilisés dans les cosmétiques, 
Sur le comportement electrochimique de certains seleninyl azulène composés.  
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Raluca-Ioana ŞTEFAN-VAN STADEN  

Co-preşedinte : a 3-a Conferinţă Internaţionălă de Chimie Analitică din România 
RO’ICAC 2016 

ralucavanstaden@gmail.com; 
 

Eleonora–Mihaela UNGUREANU 
Co-președinte al Comitetului de organizare al workshopului NOMARES 2016 

em_ungureanu2000@yahoo.com 
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Adunarea  Generala EUCHEMS, Sevilla 2016 

 
 Asociaţia europeană pentru ştiinţe chimice şi moleculare (EuCheMS) îşi 
propune susţinerea unei platforme pentru discuţii ştiintifice în domeniu cât şi crearea 
unei politici unice în chimie şi domeniile conexe la nivel european. 
 Societatea Română de Chimie (SChR) este membră activă a EuCheMS 
constituind una din cele 41 de societăţi profesionale componente în prezent. SChR 
participă la evenimentele importante din activitatea asociaţei europene. 
 Anul acesta, Adunarea generala a EuCheMS s-a desfăşurat la Sevilla, oraşul 
capitală al proviciei spaniole Andaluzia, în perioada 10-11 septembrie. Intr-o 
ambianţă multiculturală plină de farmec s-au derulat atât lucrările Adunării generale 
căt şi ale Congresului European de Chimie. 

  
 Adunarea a fost găzduită de 4 societăţi de profil din Spania şi anume: 
 Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), Real Sociedad Española de 
Química, Sociedad Española de Química Analítica (SEQA), şi Societat Catalana de 
Química. 
 Un eveniment deosebit din cadrul acestei adunări generale l-a constituit 
semnarea declaraţiei privind utilizarea gazelor toxice de luptă, bazate pe clor. 
Declaraţia a fost semnată de toate organizaţiile participante cu ocazia aniversării a 
peste 100 de ani de la primul război mondial, în care gazele de luptă au fost utilizate 
pentru prima oara (Ypres-Belgia), cu consecinţe dezastroase. 
 Un alt moment important în cadrul adunării l-a constituit prezentarea de către 
Prof. Dr. Reiner Salzer a rezultatelor deosebite înregistrate cu ocazia analizei 
Chestionarului privind angajarea pe piaţa muncii în domeniu. Trebuie menţionat că 
Romania a fost citată pozitiv, fiind printre ţările cu cei mai mulţi respondenţi. 
Succesul înregistrat a determinat decizia de a relua chestionarul, în anul 2017. Cu 
această ocazie Biroul executiv al Consiliului SChR apelează la toţi membrii 
societăţii să participe activ şi la aceast studiu pentru a fi din nou remarcaţi 
pozitiv. 
 În cadrul adunării generale s-au dezbătut următoarele teme: 

• Politica de dezvoltare a EuCheMS – prezentată de Secretariatul EuCheMS. 
Este interesant de menţionat la acest punct creşterea numărului de membri ai 
organizatiei în ultima periodă: 
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 De asemenea, s-a continuat politica de a promova legăturile cu societăţile de 
profil din lume: Asociaţia pentru Inovare din Japonia, American Chemical Society, 
etc. 
 O altă direcţie a constituit-o sprijinirea manifestărilor profesionale şi a 
formării de clustere în diverse domenii ale chimiei teoretice şi aplicative. 

• Organizaţia de tineret a prezentat un raport al activităţii desfăşurate în ultima 
perioadă. 

Formarea unei reţele de comunicare dincolo de graniţe merită să fie menţionată 

 
• Rapoarte de activitate au fost prezentate de toate diviziile şi grupele de lucru 

din cadrul EuCheMS. 
• S-a analizat modul în care EuCheMS răspunde solicitărilor venite din partea 

societăţilor membre, insistându-se pe necesitatea unei comunicări eficiente. 
• S-a prezentat politica Comisiei europene privind siguranţa şi sănătatea la 

locurile de muncă din domeniu. 
• Au fost prezentate aspecte ale activităţii unor organizaţii si instituţii legate de 

domeniul chimic din Europa sau din afara ei. 

•  A fost aprobată aderarea la EuCheMS a Federaţiei Europene de Chimie în 
Domeniul Medical. 
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 În cadrul adunării de la Sevilla a fost ales viitorul Preşedinte al EuCheMS în 
persona Prof. Dr. Pilar Goya şi s-a prezentat şi aprobat bilanţul financiar al 
organizaţiei. 
 Adunarea a constituit un prilej de informare şi de comunicare a membrilor 
organizaţiilor componente, de consolidare a legăturilor existente şi de realizare de 
colaborări noi.  
 Schimbările nu se pot realiza fără o participare şi contribuţie directă, este bine 
ca SChR să se implice tot mai mult în realizarea politiciilor profesionale la nivel 
european şi nu numai. Critica este constructivă dar trebuie propuse  şi soluţii şi o 
implicare directă a membrilor societăţii, dacă vrem să progresăm. 
 
 

Prof. Dr. Ing. Michaela Dina Stănescu 
Secretar General SChR 

smichaeladina@yahoo.com 
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