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 La sfârşitul anului trecut a fost elaborat de Biroul Executiv al Consiliului 
Naţional al SChR un program de activităţi pe care vi-l retransmitem alăturat în forma 
finalizată. Conform programului de activităţi al Biroului Executiv al Societăţii, în 
primul trimestru al anului 2017 vor fi elaborate documente cuprinzând punctele de 
vedere ale SChR cu privire la: 

– învăţământul preuniversitar de chimie 
– criteriile de evaluare ale activităţii universitare 
– ciclurile licenţă, master, doctorat. 

 În acest sens, procedura pe care SChR o are în vedere conţine trei etape: 
1. colectarea de opinii din partea oricărui membru SChR (preşedinţii de filiale sunt 
rugaţi să disemineze aceste informaţii) 
2. elaborarea unui material în Biroul Executiv (responsabil Sorin Roşca) 
3. difuzarea materialului elaborat spre dezbatere şi elaborarea formei finale, care va fi 
transmisă oficialităţilor în drept. 
 La definitivarea acestui program care nu trebuie să conţină un număr mare de 
obiective şi sarcini asumate, ci trebuie să se pună în valoare în primul rând iniţiative 
interesante venite din partea membrilor filialei / secţiei 

 
 

Ordinea de zi a şedinţei 

 Informare privind activitatea SChR în perioada iunie – septembrie 2016 

 Dezbatere privind stabilirea principalelor obiective şi activităţi ale SChR în perioada 

2016 -2020 
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Informare privind activitatea SChR iunie-sept. 2016 

 Organizarea Ceremoniilor de decernare a medaliilor SChR, colegilor de peste 

hotare (Germania – 3, Franța -2, Italia – 1, Ungaria -1) 

 Demersuri privind oferta SChR de organizare a congresului 8 ECC – EuCheMS 

Chemistry Congress 2020 şi Adunării Generale EuCheMS 2019 

 Definitivarea organizării Conferinței Naționale de Chimie, Râmnicu Vâlcea,  

4-7 octombrie 2016 

 Participarea la Adunarea Generala EuCheMS, Ședința Comitetului Executiv 

EuCheMS şi 6 ECC – Sevilia, septembrie 2016 

 Conferința Naționala pentru învăţământul preuniversitar – Brașov, septembrie 2016 

 

 
 

Atragerea tinerilor spre studiu şi profesare în domeniul chimiei 

 Concursuri profesionale pentru elevi 
 Valorificarea experienței câştigate 

 Întărirea colaborării cu universităţi şi facultăţi de profil, cât şi cu 

companii industriale (BASF,  APDCR, etc) 

 Diversificarea tematicii 
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 Activităţi atractive pentru elevi („Școala altfel”, „Student pentru o zi”, „Caravana 
admiterii”, „Ziua porților deschise”, „Bucharest Science Festival”) 

 Acorduri de parteneriat universităţi – inspectorate școlare pentru pregătirea elevilor 
olimpici 

 Cercuri de studii tip „Studenți pentru elevi” 
 

Pregătirea experimentală la disciplina chimie în învățământul liceal 
Implicarea SChR în: 

 Elaborarea programelor analitice de lucrări practice (verif. experimentelor) 

 Elaborarea şi publicarea unui îndrumar de laborator  

 Proiectarea unei truse standard de lucru (reactivi şi ustensile de laborator) 

 Organizarea în facultăţi de profil a stagiilor de pregătire experimentală pentru cadre 
didactice din învăţământul preuniversitar 

 
Congrese şi conferințe științifice naționale şi internaționale organizate în 

colaborare 

 Congresul EuCheMS 2022 (oferta de organizare definitivată în 2018) 

 Conferința ICOSECS (definitivare propunere SChR) 

 Conferința Naționala de Chimie (Râmnicu Vâlcea) 

 RICCCE 

 CoFrRoCA 

 Simpozionul „Cristofor Simionescu” 

 Alte conferințe: ROMPHYSCHEM, Cluj, Timișoara, Iași, Constanţa 
 

Prezentări științifice 

 Internaționale 
 Germania şi Franța, schimburi de invitați după tipul „Conferințe Nenițescu – 

Criegee” 

 Naționale 
 Pregătirea ofertelor  
 Organizare finanțare (aproximativ 10 / an) 

 Locale 
 Ședințe de comunicări științifice organizate de secții şi filiale SChR, respectiv 

departamente, facultăţi, universităţi 

 Scop general: diversificarea şi intensificarea vieții științifice 
 

Conferințe de popularizare a chimiei 
 

Grupuri țintă: 
 Cadre didactice universitare, cercetători de alte specializări decât chimia 
 Tineri (studenți, elevi din învăţământul liceal şi gimnazial) 
 Publicul larg (îndeosebi prin media) 

Proceduri de organizare: oferte de subiecte, alegere, finanțare 
 

Publicații ale SChR 

 Buletinul SChR 

 Diversificarea rubricilor principale (prioritate pentru elemente noi şi originale, 

noutăţi din viața SChR) 

 Atragerea contribuțiilor venite din partea cadrelor didactice din învăţământul 

mediu, studenților şi elevilor 
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 Revista de Chimie 

 Evaluarea progresului realizat (creșterea coeficientului de impact) 

 Aspecte deficitare şi modalităţi de rezolvare 

 Revista Chimia 

 

Analize pe domenii de activitate efectuate în consiliul SChR 

 Predarea chimiei în învăţământul preuniversitar 

 Planuri de învăţământ 

 Programe analitice 

 Manuale şi metodologie didactică 

 Cercetarea științifică în domeniul chimiei în România 

 Tematica, priorităţi 

 Criterii de finanțare 

 Diseminarea şi evaluarea rezultatelor 

 Aspecte perfectibile în programele de master şi ciclul de doctorat 

 

Oportunități pentru creșterea vizibilității SChR oferite de aniversarea 

centenarului său 

 Program special de activităţi dedicate aniversării a 100 de ani de la înființarea 

SChR 

 Publicații dedicate evocării personalităților din trecutul chimiei romanești 

 Simpozioane cu invitați din ţară şi străinătate 

 Albume de prezentare a activităților organizate de SChR 

 Acordarea de titluri, premii, medalii şi diplome de onoare persoanelor care s-au 

distins în munca şi colaborarea cu SChR 

 

Probleme financiare 
 

Surse de finanțare de accesat: 

 Membrii colectivi cotizanți ai SChR 

 Dirijarea a 2% din impozitul anual 

 Donații, sponsorizări 

 Conferințe științifice 

 

Finalitatea activităților propuse 

Dobândirea recunoașterii de către autorităţi şi opinia publică, a Societăţii de Chimie 

din România, ca principal partener în dezbaterile şi adoptările de hotărâri în orice 

problemă care privește activitatea profesională din domeniul chimie în România. 

 

 

Prof. dr. ing. Sorin I. ROȘCA 

Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România 

Preşedinte al Societăţii de Chimie din România  

si_rosca@yahoo.com 
 

mailto:si_rosca@yahoo.com
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 In memoriam 

 

Academician Profesor Doctor Raluca RIPAN –  

O viață dedicată științei 
(27 iunie 1894 – 5 decembrie 1975) 

 

„Florile nu se numără” 

Raluca Ripan 

 
 

Raluca Ripan, savant și patriot, ocupă un loc de frunte printre personalitățile 
remarcabile din istoria științei și culturii românești, care prin pasiune, muncă 
stăruitoare și devotament a contribuit la tradiția științifică din țara noastră [1–4]. 

S-a născut la 27 iunie 1894, în Iași, într-o familie modestă, cu nouă copii, 
dintre care doar trei au ajuns la maturitate. Tatăl, Constantin, mic viticultor din Huși, 
era inspector CFR, iar mama, Mandița (Maria Smaranda), absolvise o școală 
profesională de lenjerie și croitorie. Sora cea mare, Elena, a urmat liceul profesional 
„Reuniunea femeilor române” din Iași, devenind profesoară de lucru manual, iar 
fratele cel mic, Costică, a urmat liceul și școala militară superioară ajungând ofițer. 
Raluca era fiica mijlocie, care datorită calităților manifestate încă de copil a fost cea 
mai îndrăgită de familie. Raluca Ripan și-a petrecut copilăria și adolescența într-un 
mediu familial armonios, părinții având o grijă deosebită pentru creșterea, educarea și 
pregătirea copiilor pentru viitor. Delicatețea, căldura și înțelegerea mamei, 
conștiinciozitatea, seriozitatea, ordinea și disciplina tatălui și-au pus amprenta asupra 
evoluției și calităților de mai târziu ale Ralucăi, care încă din copilărie iubea florile, 
muzica și frumosul [2].  

Raluca Ripan a descoperit „primele satisfacții în învățătură” încă din clasele 
primare (Școala primară de fete Nr. 3 din Iași, 1902–1906) pe care le-a absolvit cu 
premiul întâi, fiind disciplinată, sârguincioasă, ordonată și corectă în ducerea la 
îndeplinire a obligațiilor școlare, nesuportând să fie certată sau să își nemulțumească 
părinții sau profesorii [2, 3]. 
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În perioada studiilor liceale, 1906–1914, pe care le considera „vârsta 
descoperirilor”, în renumitul Liceu de fete „Oltea Doamna”, astăzi Liceul Mihai 
Eminescu din Iași, Raluca Ripan a fost „un explorator în universul cunoașterii” 
ambițios și silitor, cu note bune la toate materiile, remarcându-se în special la cele 
științifice (matematică, fizico-chimice, științele naturii) [2, 3].  

 

 
 

Conform propriilor mărturisiri, Raluca Ripan și-a petrecut copilăria și 
adolescența învățând, citind literatură științifico-fantastică și versuri în limba română 
și în limba franceză, rezolvând probleme și cântând la pian „Toată săptămâna stăteam 
peste carte și citeam foarte mult. Îmi plăceau poeziile și pianul, iar duminica îmi 
permiteam un matineu” [2, 3].  

Învățând pentru „imensa satisfacție de a cunoaște mai mult, de a descoperi” 
[2], Raluca Ripan studiază chimia la Facultatea de Științe din Universitatea Iași 
(1914–1919). În condițiile grele ale primului război mondial, studenta Raluca Ripan 
se formează ca viitoare chimistă la secția fizico-chimice sub îndrumarea unor 
profesori dedicați științei și școlii, profesori progresiști, formați în majoritate în 
străinătate, și care au rămas în istoria învățământului chimic din România: Petru Poni 
și Neculai Costăchescu la chimie anorganică, Anastasie Obregia la chimie organică, 
Petre Bogdan la chimie fizică. Admirând prestanța profesorilor săi și climatul 
științific creat de aceștia, studenta Raluca Ripan este tot mai mult preocupată de 
studiul și de munca în laborator, de care va fi pasionată pe tot parcursul vieții. 

Personalități eminente, profesorii de la școala de chimie ieșeană cu care 
Raluca Ripan a învățat și s-a format, atât cei mai în vârstă (Poni, Obregia, Bogdan) 
cât și cei mai tineri (Costăchescu, Spacu) au influențat și marcat evoluția profesională 
și personalitatea acesteia, constituind modele de competență și de pregătire pe care 
le-a urmat cu mult drag, respect și recunoștință, străduindu-se să-și cultive calități 
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care i-au completat și dominat profilul spiritual: modestie și bunătate, entuziasm, 
devotament și patriotism, prețuire și grijă pentru studenți, pasiune pentru cercetare și 
știință, disciplină și cult pentru muncă și chimie.  

De la profesorul Petru Poni, care era doar profesor onorific atunci când a 
devenit studentă, Raluca Ripan a învățat rolul benefic al prezenței active a 
profesorului în laborator, la lucrările practice sau la cele de cercetare, importanța 
sfaturilor clare și utile date studenților în transmiterea și înțelegerea pe care o au 
„exactitatea, precizia și conștiinciozitatea” [2] în cercetarea științifică. De la 
profesorul Anastasie Obregia a învățat ceea ce înseamnă să fii un profesor desăvârșit: 
simțul organizatoric, importanța calităților pedagogice la un dascăl, puterea de 
convingere în inocularea cunoștințelor, cunoașterea și stăpânirea domeniului, 
perseverența, entuziasmul și dăruirea de sine. De la profesorul Petre Bogdan a învățat 
ceea ce înseamnă să fii „mai întâi profesor, iar apoi îndrumător al cercetării”, rolul 
clarității cursurilor, frumusețea expunerii, sistematizarea adevărurilor unei discipline, 
contribuția cursurilor tipărite la formarea profesională a multor generații, pasiunea 
pentru cercetare, exigența atât la lucrările de laborator cât și la examen. Sfatul primit 
de la profesor la examenul de chimie fizică „E necesar să vă cunoașteți forțele în orice 
împrejurare, nici să le supraapreciați, nici să le subapreciați” [2] a fost urmat de 
Raluca Ripan în întreaga sa viață. De la profesorul Neculai Costăchescu a învățat ce 
înseamnă „exigența, claritatea cursurilor, severitatea cu leneșii și superficialii, 
importanța cunoașterii materiei de către studenți, ținuta academică, deplina logică în 
expunere, rigurozitatea științifică” [2]. Alături de profesorul Gheorghe Spacu, cu 
activitate la catedrele de mineralogie și petrografie, precum și de chimie anorganică, 
Raluca Ripan începe munca de cercetare științifică, descoperă frumusețea ei și își 
dezvoltă pasiunea pentru nou și munca de laborator. 

În iunie 1919, susține examenul de licență la Facultatea de Științe, obținând 
rezultate foarte bune atât la examene cât și la lucrările de laborator, iar în octombrie 
1919 este angajată preparator la laboratorul de chimie minerală și apoi asistent la 
laboratorul de chimie fizică. Acest moment deosebit de important al desăvârșirii 
formării și pregătirii profesionale este evocat semnificativ de Raluca Ripan, fapt ce 
pune în evidență conștiința valorii proprii și aspirațiile sale: „Încă din anii studenției 
m-a atras activitatea de cercetare, de aceea am avut o satisfacție, când la terminarea 
Universității am rămas asistentă la Facultatea de Științe” [2]. 

Sfârșitul primului război mondial și alipirea Transilvaniei la patria mamă 
crează pentru Cluj condițiile înființării Universității românești în anul 1919. Cadrele 
didactice sunt recrutate din rândul personalităților cu prestigiu științific deosebit, de 
către o comisie compusă din membri ai Academiei Române: Petru Poni, Gheorghe 
Țițeica și Ludovic Mrazec.  

La Facultatea de Științe din cadrul noii Universități din Cluj, învățământul 
chimie este organizat pe baze moderne în cinci catedre: chimie generală și 
experimentală – profesor Adrian Ostrogovici, chimie anorganică și analitică – 
profesor Gheorghe Spacu (transferat de la Iași în noiembrie 1919), chimie organică, 
chimie fizică și chimie tehnologică – profesor Dan Rădulescu. La propunerea 
profesorului Spacu, în octombrie 1920, Raluca Ripan este transferată ca șef de lucrări 
la Laboratorul de chimie anorganică. Se integrează în școala de chimie de la Cluj, 
desăvârșindu-și sub îndrumarea profesorilor de aici pregătirea profesională primită la 
Iași. După cum adeseori afirma, aici a învățat să devină „cercetător științific” și „și-a 
însușit o instrucție de specialitate și o educație de adevărat om de știință umanist”. 
Acest transfer reușit și definitiv este sugestiv definit de către academicianul Costin D. 
Nenițescu: „Transplantarea aceasta a fost atât de completă și de reușită, încât pentru 
cei mai mulți dintre noi ... Raluca Ripan este și rămâne exponentul cel mai 
proeminent al culturii românești” [3, 4]. 
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În perioada interbelică, școala de chimie de la Cluj desfășoară o activitate 
bogată, intensă, serioasă și valoroasă în cercetarea științifică, prin formarea unei 
generații tinere de chimiști și pregătirea a numeroși doctori în chimie, dintre care unii 
sunt continuatori ai profesorului Spacu. Printre aceștia se numără și Raluca Ripan 
alături de Ilie Murgulescu, Constantin Gh. Macarovici, Petre Spacu, Coriolan 
Drăgulescu, Ervin Popper, Augustin Pop și alții. Școala de chimie anorganică formată 
de profesorul Spacu la Cluj se alătură prin competență și autoritate celor din Iași și 
București. 

Pasiunea pentru activitatea de cercetare și didactică a Ralucăi Ripan a fost 
susținută de o mare putere de muncă, de o inteligență vie și o voință fermă, de 
entuziasmul în acceptarea noului și abilitatea experimentală, de utilizarea de metode 
moderne și concepții noi în interpretarea rezultatelor, precum și de calitățile didactice 
manifestate cu studenții la curs, seminarii, lucrări de laborator sau în îndrumări 
individuale. Sub îndrumarea directă a profesorului Spacu, Raluca Ripan a dobândit 
toate titlurile ierarhice universitare și și-a format aptitudinile necesare spre a cerceta și 
individual, devenind astfel în anul 1940 succesoarea profesorului Spacu după 
transferarea acestuia la București. 

Se specializează în domeniul chimiei anorganice și analitice, iar pe baza 
cercetărilor de laborator își elaborează teza de doctorat cu titlul „Aminele duble 
corespunzând sulfaților dubli din seria magneziană” care este susținută public în anul 
1922 la Facultatea de științe din Cluj, în fața unei comisii formate din profesorii 
Gheorghe Spacu, Adrian Ostrogovici și Dan Rădulescu. I se acordă titlul de doctor în 
chimie anorganică cu mențiunea Summa cum laude, Raluca Ripan fiind prima 
femeie din România doctor în științe chimice. Acest fapt a stimulat-o să persevereze 
în munca de cercetare, cu tenacitate și consecvență, rezultatele obținute aducându-i 
alte titluri și statutul de „cercetător științific competent, profund și pasionat” [2–4].  
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La 1 iulie 1930 a fost abilitată docent în chimie analitică la Facultatea de 
științe din Cluj pe baza rezultatelor deosebite obținute la examenele date, o probă 
practică și o lecție publică cu subiect dat cu 24 de ore înainte, și la susținerea lucrării 
științifice originale „Cercetări asupra cianaților” [2, 3]..  

Raluca Ripan a desfășurat și o susținută activitate didactică, luând modelul 
mentorilor săi. A conceput, elaborat și predat cursuri studenților la un nivel științific 
superior, internațional, captivându-le astfel interesul și atenția, cultivându-le 
dragostea pentru știință, cunoaștere și nou. Încă de la început, Raluca Ripan s-a impus 
atât prin pregătirea sa științifică cât și prin stilul pedagogic modern de predare a 
chimiei, reprezentând „imaginea profesorului ideal” cu o „atitudine apropiată, 
exigentă și consecventă” în relația cu studenții [2]. 

La 1 octombrie 1942, Raluca Ripan devine profesor universitar titular la 
catedra de chimie anorganică și analitică în baza unui raport privind activitatea sa 
didactică și de cercetare științifică: peste 50 lucrări publicate în țară și în străinătate, 
lucrări citate în tratatele de chimie analitică, lucrări recenzate și cerute de cercetători 
din străinătate. Raportul întocmit de o comisie formată din profesorii universitari Ion 
Tănăsescu, Gheorghe Spacu, Ștefan Secăreanu și Victor Stanciu a evidențiat 
continuitatea în gândirea sa științifică, fapt ce a condus la lărgirea ariei de cercetare în 
domeniul chimiei anorganice și analitice la Cluj [2, 3]. 
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Ascensiunea constantă în ierarhia academică, de-a lungul a peste 55 de ani de 
activitate didactică, este ilustrată de pozițiile ocupate conform cărții de muncă:  

Universitatea din Iași, Facultatea de științe  

1919–1920 – Preparator la laboratorul de chimie minerală.  
Asistent la laboratorul de chimie fizică.  

Universitatea din Cluj, Facultatea de științe  

1920–1930 – Șef de lucrări la laboratorul de chimie anorganică unde a condus și 
îndrumat lucrările de laborator de chimie anorganică, de chimie 
analitică și de chimie alimentară la numeroase serii de studenți. 

1926–1931 – Conferențiar provizoriu (suplinitor) la catedra de chimie anorganică. 

1926–1927 – Conferențiar provizoriu de chimie alimentară pe lângă catedra de 
chimie anorganică.  

1929–1931 – Predă cursul de chimie anorganică pentru studenții anului preparator, 
secția chimie și fizico-chimice. 

1932–1942 – Conferențiar definitiv de chimie alimentară la catedra de chimie 
anorganică.  

1938–1941 – Predă cursul de chimie generală pentru studenții secției științe naturale 
și chimie după pensionarea profesorului Ostrogovici. 

1940–1941 – Profesor universitar suplinitor la catedra de chimie anorganică 
(Facultatea de științe Timișoara-Cluj, în perioada refugiului). 

1942–1949 – Profesor universitar titular la catedra de chimie anorganică și 
analitică.  

1949–1964 – Profesor universitar titular la catedra de chimie anorganică.  

1948–1964 – Profesor șef de catedră la catedra de chimie anorganică.  

1964–         – Profesor universitar consultant.  
Academia de înalte studii comerciale și industriale din Cluj  

1921–1926 – Asistent de chimie.  
Facultatea de medicină și farmacie din Cluj  

1925           – Conferențiar suplinitor, predă cursul de chimie anorganică. 

1925–1927 – Conferențiar suplinitor, predă cursul de chimie analitică la farmacie.  
 

Calitățile de bun organizator, îndrumător și conducător ale Ralucăi Ripan au 
fost dovedite încă din perioada de refugiu a Facultății de științe a Universității din 
Cluj la Timișoara (1940–1944) cât și la revenirea în Cluj în anul 1945, perioade în 
care au fost efectuate activități complexe și dificile, care au necesitat multă muncă, 
devotament și pasiune. La Timișoara, în cei patru ani de refugiu, a activat și ca 
director al laboratorului de chimie anorganică [2, 3]. 

Personalitate complexă, Raluca Ripan este aleasă membru titular al Academiei 
Române la 2 noiembrie 1948, devenind astfel prima femeie academician din 
România. Motivarea acordării acestui înalt titlu științific este făcută de către 
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academician Coriolan Drăgulescu. În această nouă calitate, în anul 1951, Raluca 
Ripan înființează Institutul de chimie în cadrul Filialei din Cluj a Academiei Române 
pe care îl organizează pe trei secții: chimie anorganică, chimie organică și chimie 
fizică. Acest institut este rezultatul formării în august 1949 a unui colectiv de 
cercetare format din cadre didactice de la cele două universități, „Victor Babeș” și 
„Janos Bolyai”. Contribuții deosebite a avut și la înființarea Bibliotecii Academiei, 
Filiala Cluj [2, 3]. 
 Experiența acumulată în perioada refugiului i-a fost utilă în funcțiile de 
îndrumare, mobilizare și conducere ale diferitelor forme de învățământ superior pe 
care le-a ocupat mai târziu:  

1948–1964 – Șef de catedră la disciplina chimie anorganică, Facultatea de chimie; 

1948–1952 – Decan al Facultății de chimie, Universitatea din Cluj. Secția de chimie 
a Facultății de științe devine Facultatea de chimie după reforma 
învățămâtului din anul 1948; 

1951–1970 – Director al Institutului de chimie al Filialei Cluj a Academiei Române; 

1952–1957 – Rector al Universității din Cluj; 

1957–1975 – Președinte al Filialei Cluj a Academiei Române înființată în 1949. 
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Profesorul și pedagogul Raluca Ripan a fost permanent preocupat de instruirea 

studenților și a elaborat și publicat alături de colaboratorii săi tratate de specialitate: 

Tratat de chimie calitativă, autori Raluca Ripan și Erwin Popper, 1944, Editura 

Universității, Timișoara (Publicațiile Laboratorului de Chimie Anorganică al 

Universității din Cluj-Timișoara); Note după Cursul de chimie anorganică – 

Metaloizi, ținut de academician profesor doctor Raluca Ripan, 1950, Colectivul de 

Editură al Facultății de Chimie, Universitatea „Victor Babeș”, Cluj; Chimia analitică 

– Semimicroanaliza, autori Raluca Ripan, Erwin Popper și Candin Liteanu, 1954, 

Editura Tehnică, București; Manual de lucrări practice de chimie anorganică – 

Metaloizi, autori Raluca Ripan și Ion Ceteanu, 1961, Editura de Stat Didactică și 

Pedagogică, București (tradus și în limba rusă); Chimia metalelor, autori 
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Raluca Ripan și Ion Ceteanu, Volumul I 1967 și Volumul II 1969, Editura Didactică 

și Pedagogică, București. Volumul I din Chimia metalelor a fost tradus în limba rusă 

și publicat în anul 1971 în Editura Mir, Moscova.   

 

Tratate de specialitate elaborate de academician Raluca Ripan și colaboratorii 
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Portofoliul academicianului Raluca Ripan cuprinde 314 lucrări (1922–1977) 

în domeniul chimiei anorganice, al chimiei coordinative și al chimiei analitice, 

abordând totodată și posibilități de aplicare a rezultatelor cercetărilor sale în 

producție. Lucrările au fost publicate în diverse reviste din țară (Bulletin de la Société 

des sciences de Cluj – Roumanie, Bulletin de la section scientifique de l’Academie 

Roumaine, Annales scientifique de l’Université de Jassy, Analele Academiei R.P.R., 

Buletin științific al Academiei R.P.R., Studii și cercetări de chimie (biologie). Acad. 

R.P.R. Filiala Cluj, Studii și cercetări științifice. Acad. R.P.R. (R.S.R.) Filiala Cluj, 

Comunicările Academiei R.P.R., Revue de chimie. Acad. R.P.R., Studia Universitatis 

Babeș-Bolyai – Seria Chemia, Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași – 

Secția I, Revue de Chimie. Acad. R.P.R., Revue roumaine de chimie, Revista de 

chimie (Bucharest), Buletinul Institutului Politehnic Iași, Secția chimie și inginerie 

chimică) și din străinătate (Zhurnal analiticheskoi khimii, Zeitschrift für 

Untersuchung der Lebensmittel, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, 

Gazzetta chimica italiana, Comptes rendus de l'Académie des Sciences (Comptes 

rendus), Khimicheskii zhurnal, Naturwissenschaften, Acta chimica Academiae 

Scientiarum Hungaricae (Acta chimica Hungarica), Zhurnal neorganicheskoi khimii, 

Roczniki chemii – Annales Societatis Chimicae Polonorum, Bulletin de la Société 

chimique de France, Zeitschrift für anorganische und allgemeine chemie, Talanta, 

Chimie analitique, Revue de chimie minérale. Paris, Monatshefte für chemie) [2, 4]. 
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Lucrări publicate de academician Raluca Ripan împreună cu colaboratorii  
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 Academician Raluca Ripan a participat activ la numeroase manifestări 

științifice în Europa, Asia și America, prezentând comunicări valoroase, de interes 

deosebit [2, 3]: Congresele internaționale de chimie pură și aplicată (IUPAC) – 

Lisabona 1956, Paris 1957, München 1959, Montreal 1961, Londra 1963, Moscova 

1965, Jena 1969; Congresul chimiștilor – Budapesta 1951, Congresul păcii – Berlin 

1954, Congresul Mendeleev pe probleme de chimie generală și aplicată – Moscova 

1959, Congresul de cataliză – Paris 1960, Congresul de informare științifică – 

Bologna 1960, Congresul științific indian – Cuttack 1962; Conferințe/simpozioane 

internaționale cu tematici diverse: utilizarea pașnică a energiei atomice – Geneva 

1955 și 1958, aplicarea izotopilor în cataliză – Moscova 1956, chimia coordinativă – 

Detroit 1961, Stockholm 1962, Wrocław 1962, Viena 1964, Praga 1964, Tokio 1967.  

Recunoașterea meritelor științifice ale doamnei academician Raluca Ripan s-a 

concretizat în timp, prin acordarea unor premii de stat și distincții înalte: „Ordinul 

muncii” clasa a II-a (1948); Laureat al Premiului de Stat, „Ordinul muncii” clasa I 

(1953); „Ordinul muncii” clasa I (1955); Ordinul „Steaua Republicii” clasa a II-a 

(1959), clasa I (1964); titlul de „Om de știință emerit” (1964) [2], Ordinul „Meritul 

științific” clasa I (1966), Medalia „A XX-a (1964), A XXV-a (1969), A XXX-a 

(1974) aniversare a eliberării patriei”, titlul de „Erou al Muncii Socialiste” (1971), 

Medalia „25 de ani de la Proclamarea Republicii” (1972), Medalia „30 de ani de la 

Eliberarea României de sub dominația fascistă” (1974) și Ordinul „23 August” cl. I cu 

prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani” (1974) [2, 4]. 

A fost membru al Societății de științe din Cluj, al Societății de chimie din 

București, al Societății de chimie industrială din Paris (Diplomă de membru de 

onoare, 1967), precum și al Societății germane de chimie [2, 3].  

 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIV, 1/2017 21 

 
 

 

Opera științifică a 

doamnei academician 

Raluca Ripan s-a bucurat 

de înaltă apreciere 

internațională, fiindu-i 

acordat în octombrie 1963 

titlul de Doctor Honoris 

Causa al Universității 

Nicolaus Copernicus din 

Toruń, Polonia [2]. 

 

În anul 1964, Academia Română celebrează împlinirea vârstei de 70 de ani a 

academicianului profesor Raluca Ripan prin organizarea unei ședințe solemne și 

editarea unui amplu volum omagial, apărut doi ani mai târziu, care pune în evidență 

bogata activitate științifică, didactică și socială de peste 50 de ani [4]. Volumul 
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cuprinde în prima parte, în limba franceză, alocuțiunea de deschidere a ședinței 

susținută de academicianul Ilie Murgulescu – președintele Academiei, urmată de 

alocuțiunea academicianului Coriolan Drăgulescu, respectiv a profesorului Constantin 

Gh. Macarovici, membru corespondent al academiei, și a profesorului Candin 

Liteanu, om de știință emerit, precum și răspunsul Domniei sale. De asemenea, în 

volum se găsește bibliografia lucrărilor sale științifice, precum și numeroasele lucrări 

științifice (80) dedicate de către colegi, colaboratori sau foști studenți din țară 

(București, Cluj, Timișoara, Iași, Ploiești) și de peste hotare (Anglia, Austria, 

Cehoslovacia, Cuba, Franța, Germania (RDG, RFG), India, Israel, Italia, Norvegia, 

Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Ucraina, Ungaria) care au dorit astfel să-și 

prezinte recunoștința, aprecierea și respectul față de academician, fapt ce dovedește 

larga recunoaștere națională și internațională a savantei. 

În timp, activitatea științifică a Ralucăi Ripan îmbracă forme diferite și 

vizează diferite domenii de cercetare teoretică și aplicativă, strâns legate de evoluția 

cercetărilor la nivel internațional. Primele cercetări și lucrări publicate realizate de 

Raluca Ripan au fost sub directa coordonare a profesorului Gh. Spacu și se refereau la 

sărurile complexe de magneziu. După obținerea titlului de doctor, Raluca Ripan 

abordează independent noi teme de cercetare în domeniul combinațiilor complexe 

(condiții de sinteză variate, liganzi diferiți, procedee de investigare noi), obținând o 

serie de compuși noi a căror compoziție, structură, proprietăți și posibilități de 

aplicare le studiază.  

În 1926, începe o serie de cercetări originale privind cianații simpli și dubli 

(lucrarea de docență), tiocianații, selenocianații, seleniții și selenații. Studiile asupra 

telurului din minerale indigene au dus la identificarea alături de telur a unui izotop 

natural (Z 84) cu viață lungă.  

O altă serie de cercetări au vizat solubilitatea și metodele de extracție ale 

compușilor cu uranil, precum și complecșii dioximați cu dimetilglioximă,  

α-benzilglioxima, ciclopentandiondioxima, ciclohexandiondioxima obținându-se 

polimeri coordinativi noi (colaboratori Constantin Mirel, Ignat Eger, Csaba Várhelyi, 

Balázs Böhm, Ladislau Kékedy și alții).  

Preocupări speciale au fost acordate atât de Raluca Ripan cât și de 

colaboratori și studenți studiului izo- și heteropolicombinațiilor (acvo-, boro-, silico-, 

fosfo-, teluro-, arseno-, oxalo-, -molibdați, -wolframați și -vanadați). Aceste cercetări 

au condus la elucidarea problemelor legate de structura, bazicitatea, reactivitatea sau 

proprietățile particulare ale acestor combinații complexe. La aceste lucrări au 

colaborat încă de la început (1940), în mod constant: Candin Liteanu, Alexandru 

Duca, Nicolae Calu, Gheorghe Marcu, Csaba Várhelyi și alții.  

Cercetările asupra acizilor periodici au contribuit la cunoașterea formării și a 

bazicității acizilor izo-periodici sau a capacității acidului orto-periodic de a funcționa 

ca ligand în complecșii cu Cu(III) și Ag(III), stările de oxidare care sunt neobișnuite 

pentru aceste elemente, precum și capacitatea I(VII) de a fi ion central în compușii cu 

Mo(VI), W(VI) și V(V) ca liganzi. 
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Raluca Ripan și colaboratorii experimentând în laboratorul Catedrei de Chimie Anorganică  

de la Facultatea de Chimie (de la stânga: Gheorghe Marcu, Ion Ceteanu, neidentificat) 

 

 Cercetările ulterioare au condus la sinteza și caracterizarea fizico-chimică a 
unor noi heteropolicompuși, inițial un ion nemetal (P, Si) și un ion metal (Fe, Co, Ni, 
etc.) central, iar mai apoi cu doi ioni de metal central. Unii dintre acești 
heteropolicompuși manifestă proprietăți schimbătoare de ioni sau de electroni 
(fosfomolibdovanadatul de chinină sau nitronă). În baza acestor rezultate, 
academician Raluca Ripan și profesorul Candin Liteanu au elaborat „Considerații 
asupra teoriei chimice a soluțiilor concentrate” demonstrând că izo- și heteropoliacizii 
disociază simultan 3, 4, 5 ... ioni de hidrogen de aceeași tărie, această nouă proprietate 
fiind denumită de autori „disociație unică”. 
 

 

Raluca Ripan și 

Candin Liteanu în 

laboratorul Catedrei 

de Chimie Analitică  

de la Facultatea de 

Chimie  

 

 Pentru prima dată în țara noastră, academician Raluca Ripan și colaboratorii 

au folosit izotopii radioactivi la determinarea structurii, a stabilității sau a produșilor 

de solubilizare ai anumitor combinații complexe, în special a celor izo- și heteropoli-, 

prin schimb de izotopi în mediu omogen.  
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Permanent preocupată de utilizarea în practica chimiei analitice a 

proprietăților combinațiilor studiate, academician Raluca Ripan și colaboratorii au 

elaborat numeroase metode analitice de identificare și dozare pentru o gamă variată 

de ioni, aplicând procedee chimice și fizico-chimice specifice. Astfel, au reușit să 

separe elementele trivalente de cele bivalente utilizând reactivii acid benzoic și 

urotropină (colaborator Ion Pârvu) sau hexametafosfat de sodiu (colaborator Costa 

Stanisav), acest din urmă reactiv rezolvând și dificultățile întâlnite la analiza 

minereurilor.  

Proprietatea de agent reducător a acidului ascorbic a fost aplicată la analiza 

metalelor prețioase (colaborator Gheorghe Pop). A fost realizată analiza cantitativă a 

sistemului aur-telur-plumb din minereuri (colaborator Gheorghe Marcu), precum și 

dozarea bismutului din plumb (colaboratori Nicolae Pascu, Ion Todoruț, Gheorghe 

Marcu).  

 

 Raluca Ripan și-a adus aportul și în 

domeniul analizelor alimentare, în special în 

perioada când a predat cursul de chimie 

alimentară și a condus aceste lucrări 

practice. A studiat împreună cu Coriolan 

Drăgulescu calitatea laptelui din zona Cluj, 

demonstrând că prin determinarea densității 

și a vâscozității laptelui se obțin date 

utilizabile la recunoașterea unei falsificări și 

natura ei, ca urmare au fost realizate 

diagrame pentru stabilirea calității laptelui. 

Au fost efectuate și cercetări privind 

dozarea nicotinei din tutun și din 

componenții volatili de la distilarea uscată a 

tutunului utilizând acid silico-12-wolframic 

și a fost realizată o semimicrometodă 

conductometrică (colaborator Filaret Cristea). 

 Utilizând diverse metode de investigație, dintre cele mai moderne, prin 

cercetările efectuate, academician Raluca Ripan și colaboratorii au căutat clarificarea 

și înțelegerea fenomenelor ce au loc în reacțiile studiate, urmărind să aplice în mod 

direct aceste metode în tehnologia chimică din producție. De exemplu: obținerea unor 

elemente sau compuși de înaltă puritate (telur, bismut, molibdat de amoniu etc.) din 

minereuri native sau reziduuri industriale, determinarea vitezei de circulație pe faze 

de flotație a piritelor aurifere cu ajutorul aurului radioactiv și altele. În acest sens, stau 

mărturie și brevetele de invenție (BI) acordate: Procedeu pentru deferizarea și 

albirea chimică a caolinului (BI 49334/1967, autori Raluca Ripan, Ion Todoruț, 

Aurel Bogdan și Mihai Ion Anghelescu), Procedeu de obținere a uraniului din 

minereuri (BI 51035/1968, autori Raluca Ripan, Ignat Eger și Nicolae Bojan), 

Procedeu de mărire a flotabilității minereurilor (BI 50959/1968, autori Raluca Ripan 

și Nicolae Pascu), Metodă de separare a aurului din minereurile aurifere (BI 

51451/1969, autori Raluca Ripan, Ioan Todoruț și Alexandru Botar), Procedeu de 

separare a aurului, paladiului și platinei (BI 52249/1970, autori Raluca Ripan și 

Gheorghe Pop), Procedeu de recuperare a aurului (BI 49838/1971, autori Raluca 

Ripan și Gheorghe Pop), Preparat de aur lichid, strălucitor, pentru decorarea sticlei 
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și procedeu de obținere a acestuia (BI 55816/1973 autori Raluca Ripan și 

Gheorghe Pop), Procedeu de obținere a titanului din minereuri sau din reziduuri 

industriale care conțin titan (BI 60160/1987, autori Raluca Ripan, și Traian Budiu). 

 

 
 

În timpul vieții, Raluca Ripan a căutat să îmbine cariera universitară cu viața 

civică și viața politică. A activat pentru apărarea drepturilor legale ale femeii în 

societate (1921–1939), fiind membru, vicepreședinte și președinte al „Asociației 

femeilor universitare”, membru al „Grupării femeilor române” care luptau pentru 

egalitatea în drepturi, membru și vicepreședinte al „Asociației pentru protecția 

studentelor”, membru al Consiliului Național al Femeilor. Începând cu anul 1945 a 

activat în cadrul Organizației democrate de femei din județul Cluj, unde a avut și 

calitatea de președinte. Raluca Ripan a militat activ pentru acordarea drepturilor 

femeii, pentru integrarea lor în orice fel de activitate și pentru permanenta lor 

pregătire profesională [2, 3].  

A contribuit la dezvoltarea învățământului și a cercetării, la progresul chimiei 

în țară și la promovarea științei românești peste hotare, fiind o prezență activă în 

diferite delegații în străinătate. A vizitat Academia de Științe din URSS, institutele de 

cercetări chimice din RDG și Cehoslovacia, institutele academiei din China, ocazii cu 

care stabilește/semnează importante colaborări științifice. Participă la semnarea 

planului de colaborare științifică între Academia RSR și Academia RDG (Berlin 

1959), la sesiunea docenților în chimie (Jena 1960), la semnarea planului de 

colaborare științifică între Academia RSR și Academia chineză de științe (Peking 

1967) [2–4].  
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Numele academicianului Raluca Ripan poartă amprenta timpului. La 

aniversarea a 100 de ani de la naștere, în semn de recunoștință, Institutul de chimie, 

pe care l-a fondat, a primit numele savantei. În semn de apreciere a preocupărilor 

Domniei sale în domeniul chimiei alimentare, Colegiul tehnic de industrie alimentară 

din Cluj-Napoca îi poartă de asemenea numele. Drept recunoaștere și respect pentru 

aplecarea Domniei sale asupra formării și educării tinerei generații, a promovării 

interesului pentru disciplina chimie și a descoperirii frumuseții cercetării prin 

experimente încă de pe băncile școlii, Concursul național școlar de chimie organizat  

anual de către minister poartă tot acest nume sonor. 

Savantul Raluca Ripan este un model demn de urmat, în persoana Domniei 

sale fiind sintetizate toate calitățile profesionale și morale ale mentorilor săi „de la 

profesorii mei am învățat să devin cercetător științific și patriot”, precum și calitățile 

personale. Pe toate acestea, le dezvoltă cu experiența acumulată de-a lungul vieții și 

caută să le transmită tinerei generații „cu dragostea omului de știință”.  

Acesta este profilul profesional și moral al doamnei academician Raluca 

Ripan care, în întreaga sa carieră, a rămas fidelă „pasiunii sale pentru știință și 

școală”, fiind convinsă de credința sa că „Omul de știință se justifică numai prin 

activitatea chemată să deschidă noi drumuri în lumea necunoscutului și numai în 

măsura în care creația sa slujește omului”. 

Raluca Ripan a fost şi va rămâne aşezată mereu în panteonul ştiinţei şi culturii 

româneşti, alături de alte figuri care au făcut posibilă existenţa, dezvoltarea şi 

afirmarea culturii şi ştiinţei româneşti de-a lungul timpului.  
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CEPROCIM S.A. BUCUREŞTI  

- un institut de cercetare mic dar cu ambiţii mari! 
    

 
 

 
 
 CEPROCIM S.A. este un Institut de cercetare privat, mic (are sub 70 de 
angajaţi, din care cca. 50 care lucrează direct în activitatea de cercetare), 
încadrându-se în categoria IMM-urilor şi fiind, la ora actuală singura societate 
comercială naţională cu activitate de cercetare-dezvoltare şi consultanţă în domeniul 
materialelor de construcţie, având peste 65 ani experienţă în domeniu. Societatea a 
fost fondată în anul 1949 ca Institut de cercetare – proiectare, sub denumirea de 
Institutul de Studii şi Proiectare pentru Industria Materialelor de Construcţii 
(ISPIMC). Succesiv Institutul a avut mai multe denumiri, ca rezultat al 
reorganizărilor suferite în decursul anilor. 
 În perioada 1951-1955, sub denumirea de Instiutul de Proiectare şi Cercetare 
pentru Materiale de Construcţii (IPCMC) a realizat cercetări de materii prime, a 
proiectat şi pus în funcţiune 16 linii tehnologice de fabricare a cimentului de 300 t 
cl/zi la Turda, Medgidia, Bicaz şi Fieni. 
 Între 1962-1963 aici s-au proiectat şi pus în funcţiune alte şase linii de 800 t 
cl/zi de fabricare a cimentului la Fieni, Bicaz, Medgidia şi Turda. 
 În perioada 1965-1973 IPCMC îşi desfăşoară activitatea în două institute 
distincte: Institututul de Cercetare pentru materiale de Construcţii (ICMC) şi Institutul 
de Proiectare pentru Industria Materialelor de Construcţii (IPIMC). În această 
perioadă s-a trecut la procedeul uscat de fabricaţie a cimentului punându-se în 
funcţiune 23 de linii tehnologice de 800 t cl/zi la Tg.Jiu, Aleşd, Câmpulung şi 
Medgidia. 
 În 1973-1974 s-a format Institutul de Cercetare, Proiectare pentru Industria 
Lianţilor şi Azbocimentului (ICPILA) care a funcţionat sub această titulatură până în 
anul 1990. 
 După această dată s-a trecut la proiectarea şi realizarea a 10 linii de fabricaţie 
de mare capacitate, respectiv de 3000 t cl/zi la Fieni, Deva, Hoghiz, Taşca, Aleşd şi 
Medgidia. 
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 În anul 1990 ICPILA s-a transformat în societate comercială cu capital 
integral de stat sub denumirea CEPROCIM S.A. 
 În 1996 a devenit societate cu capital privat, pachetul majoritar de acţiuni 
fiind deţinut de managementul şi salariaţii Institutului. 
 Experienţa în cercetarea de produs, de proces şi de proiectare a fabricilor de 
ciment a făcut ca România să fie cunoscută în lume prin realizarea de-a lungul 
timpului a peste 35 de linii de fabricaţie ciment în Coreea de Nord, Cuba, Vietnam, 
China, Filipine, Yugoslavia, Liban, Somalia, Egipt, Siria, Irak, Libia, Iran, 
Pakistan, etc. 
 În prezent CEPROCIM S.A. realizează, la standarde europene, activităţi de 
cercetare-dezvoltare-inovare, consultanţă şi engineering. De asemenea execută 
analize şi determinări specifice în laboratoarele proprii, acreditate RENAR şi dotate 
cu aparatură performantă. În plus realizează şi lucrări privind atestarea conformităţii 
produselor pentru construcţii prin organisme de certificare acreditate RENAR, 
recunoscute naţional şi internaţional. 
 Structura organizatorică a Institutului a fost concepută astfel încât să răspundă 
cerinţelor ridicate de industria de profil: 
1. Departamentul de Proiecte şi Cercetări Materiale Liante în care se realizează: 
 - studii geologice constând din elaborarea/expertizarea documentaţiilor 
geologice şi tehnico-economice pentru roci utile precum şi lucrări de teren şi de 
laborator aferente studiilor geologice. Pentru realizarea acestor lucrări deţinem 
Atestat eliberat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), iar ca dotări, 
echipamente specifice pregătirii probelor pentru investigaţii, tehnică de calcul şi 
programe dedicate; 
 

 

 
 
 - studii tehnologice şi de produs reprezentând studii tehnologice de materii 
prime, studii privind posibilităţile utilizării unor adaosuri naturale sau deşeuri la 
fabricarea cimenturilor, cercetări fundamentale şi aplicative pentru realizarea de 
produse noi şi/sau modernizate – proiecte în cadrul Programelor Naţionale de 
Cercetare - Dezvoltare – Inovare. La realizarea acestor lucrări avem în dotare mori de 
laborator, cuptoare de laborator, pirometre optice, balanţe, etuve, porozi- metru, 
cameră de coroziune, soft dedicat calculului de dozaje materii prime etc. 
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2. Departamentul Procese Tehnologice şi Protecţia Mediului în care se realizează: 
 

   
 - audituri tehnologice şi de proces materializate prin monitorizarea 
procesului, măsurări şi prelevări în proces, inspecţie echipamente, calculul indicilor 
de exploatare, stabilirea eficienţei proceselor tehnologice, randamente de exploatare, 
soluţii de optimizare; 

- bilanţuri energetice pe un contur industrial (secţie principală de 
producţie/întreaga linie de fabricaţie); 

- studii privind procesarea/coincinerarea deşeurilor necombustibile/ 
combustibile în care se cercetează posibilităţile de utilizare ca materii prime 
alternative sau adaosuri la măcinarea cimentului, respectiv de coincinerare a acestora 
în cuptoarele de clincher;  

- studii pentru protecţia mediului constând din evaluarea impactului asupra 
mediului (RIM), din obţinerea raportului de amplasament (RA), din realizarea 
evaluării adecvate (EA), obţinerea raportului de securitate (RS), realizarea bilanturilor 
de mediu (BM) şi obţinerea raportului de mediu (RM). 

- evaluarea poluarii aerului şi a poluarii fonice în diverse zone de 
activitate prin care se determină nivelul emisiilor şi imisiilor de pulberi, precum şi a 
celui de zgomot şi stabilirea soluţiilor pentru încadrarea în limitele impuse de 
Autorizaţia Integrată de Mediu. 

- monitorizarea emisiilor de metale grele constând din cunoaşterea nivelului 
de poluare a aerului cu metale grele rezultat în urma procesului de fabricare a 
materialelor de construcţii. 
 În scopul realizării acestor lucrări avem persoane fizice autorizate de către 
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ca auditori 
termoenergetici şi electroenergetici, iar CEPROCIM S.A. deţine Autorizaţie de 
auditor energetic ca persoană juridică. De asemenea suntem atestaţi de Ministerul 
Mediului şi înscrişi în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii Pentru Protecţia 
Mediului. 
 Pentru a putea face aceste lucrări avem ca dotare aparatură portabilă pentru 
măsurarea parametrilor de proces şi mediu şi apatură specifică pentru realizarea de 
analize/ determinari pe materii prime, combustibili, deşeuri, produs finit. 

3. Laboratorul de Măsurări Tehologice şi de Mediu în care se fac: 
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 - măsurări de emisii de gaze – temperatura gazelor, materialelor şi corpurilor 

radiante, concentraţia de gaze poluante în mediu (SO2, NO2 ), prelevarea de emisii 

metale grele şi Hg, HCl, NH3, dioxine şi furani (PCDD/PCD); 

 - măsurări imisii - pulberi în suspensie: totale şi Pm 10; 

 

- măsurări ale nivelul de zgomot la perimetrul şi în vecinătatea instalaţiilor 
de producere a materialelor de construcţii. 
  Pentru aceste măsurări şi lucrări suntem acreditaţi RENAR. Ele se execută cu 
ajutorul unui laborator mobil, dotat cu aparatură portabilă pentru masurarea 
parametrilor de proces şi mediu (temperaturi, presiuni, emisii şi imisii poluante), 
sonometru. 
 

4. Laboratorul de Încercări  Produse pentru Construcţii şi Analize Deşeuri 
Combustibile realizează: 

 

 - activităţi de testare – prin 80 de metode standardizate de testare şi tehnici de 
investigaţie, pentru  35 de tipuri de materiale din industria construcţiilor: cimenturi, 
ipsosuri, var, şape, adezivi pentru placi ceramice, mortare pentru zidarie, cenuşă 
zburătoare, materii prime (calcaroase, silicioase, zgură, argilă), produse şi sisteme 
pentru protecţia şi repararea structurilor de beton, produse izolare termică (ETICS), 
combustibil(deşeuri combustibile);  
 - activităţi de standardizare - din 1991 deţine Comitetul tehnic TC 111 
“Ciment, var şi ipsos” coordonat de ASRO (Asociaţia de Standardizare din România), 
având în patrimoniul său peste 100 de standarde de produs şi metode de testare. Din 
2000 are membrii în Comitetul Tehnic TC 114 “Placi şi obiecte sanitare ceramice”; 
 - scheme de testare interlaboratoare ca participant şi furnizor - din 1984 
verifică validitatea procedurilor de lucru ca laborator participant la Schemele 
Internaţionale de Testare Interlaboratoare. Testele sunt organizate de ATILH Franţa 
pe ciment împreună cu peste 170 de laboratoare din 35 de ţări din întreaga lume pe 43 
de determinari; 

- teste interlaboratoare pentru ciment organizate anual de CEPROCIM S.A., 
din 1987, cu participarea a cca. 140 de laboratoare din 15 ţări: Bosnia-Herţegovina, 
Bulgaria, Cipru, Croaţia, Ungaria, Liban, Lituania, Macedonia, Polonia, Republica 
Moldova, România, Serbia, Sri Lanka, Turcia, Ucraina; 
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- teste interlaboratoare pe adezivi pentru plăci ceramice - din 2010 se 
organizează anual, la nivel naţional, în condiţiile reunirii unui număr minim statistic 
de participanţi; 

- teste interlaboratoare pentru mortare de zidarie - organizate anual, din 2010  
la nivel naţional, în condiţiile reunirii unui număr minim statistic de participanţi; 

- teste interlaboratoare pentru combustibili - din doi în doi ani, din 2011, se 
organizează la nivel naţional în condiţiile reunirii unui număr minim statistic de 
participanţi. 
 Pentru realizarea acestor activităţi suntem acreditaţi RENAR 

 

5. Organism de certificare produse – realizează evaluarea şi verificarea constanţei 
performanţei produselor de construcţii conform Regulamentului (EU) Nr.305/2011: 

- sistem 1+ cimenturi uzuale, speciale, de zidarie, de aluminat de calciu; 
cenuşi zburatoare pentru beton; 

- sistem 1 produse şi sisteme pentru reparaţia structurilor de beton; 
- sistem 2+ varuri de construcţie, mortare de zidarie; 
- sistem 3 adezivi pentru păci ceramice 
- evaluarea şi verificarea menţinerii calităţii, identităţii şi conformităţii 

cimenturilor certificate (centre de expediţie, depozite); 
- certificarea produselor de construcţii în domeniul voluntar 
- sistem 5 produse de izolare termica pentru construcţii – sisteme compozite 

de izolare termica (ETICS) bazate pe polistiren expandat. 
 Pentru realizarea acestor activităţi suntem acreditaţi RENAR şi notificaţi de 
către Comisia Europeană. 
 

6. Organism de verificare emisii de gaze cu efect de seră – având competenţe 
pentru : 

 - instalaţii pentru fabricarea varului, clincherului de ciment şi plăcilor de 

ipsos; 

- instalaţii pentru produse ceramice şi fabricarea sticlei, instalaţii de ardere 

care utilizează combustibili solizi, lichizi, gazoşi şi biomasă; 
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- verificarea rapoartelor privind emisiile şi a datelor tona-kilometru pentru 
activităţile de aviaţie; 

- alte activităţi bazate pe art.10 din Directiva 2003/87/EC 
 Pentru realizarea acestor activităţi avem acreditare RENAR. 

 

 Pe lângă activităţile prezentate anterior CEPROCIM S.A. este şi organizator 
de conferinţe ştiinţifice internaţionale : 
 - CONSILOX - Conferinţa de ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice, care 
se desfăşoară din 4 în 4 ani, începând din 1972 (www.consilox.ro); 
 - PT-CONF (International Proficiency Testing Conference), care are loc  din 
2 în 2 ani, din 2007 (www.pt-conf.org). 
 De-a lungul anilor Institutul a participat la numeroase Saloane şi expoziţii 
internaţionale de invenţii. Dintre premiile obţinute în ultima perioadă se menţionează: 
 - o medalie de aur şi una de argint la cea de-a 65-a ediţie a Salonului 
Internaţional de Invenţii INNOVA EUREKA Bruxelles – 2017; 
 - două medalii de aur la cel de-al 45-lea Salon internaţional de Invenţii de la 
Geneva – 2017; 
 - două medalii de aur şi două de argint la Expoziţia Internaţională 
EUROINVENT de la Iaşi – 2017. 
 Care este potenţialul Institutului şi ce viitor are pe termen lung? Până acum  
ne-am bazat activitatea pe două surse de finanţare: participarea, în calitate de 
conducător de proiect sau partener la proiectele finanţate din Planurile Naţionale de 
Cercetare-Dezvoltare- Inovare, pe de-o parte, iar pe de altă parte prin realizarea de 
teme de cercetare şi servicii de specialitate agenţior economici din industria 
materialelor de construcţii în principal. Pe viitor ne propunem să ne lărgim aria de 
activitate în zona eco-nanotehnologiilor şi materialelor avansate, a tehnololgiilor 
inovative dar şi a energiilor neconvenţionale utilizabile în industria materialelor de 
construcţii participând în consorţii mari la proiecte naţionale şi internaţionale, iar 
faptul că suntem unicul Institut de profil în zona materialelor de construcţii ne dă 
certitudinea că vom avea destul de mult de lucru şi în viitor. 
 

Dr.ing. Doru Vladimir Puşcaşu 

Director General CEPROCIM S.A. 
doru.puscasu@ceprocim.ro 
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   Introducere 

   Dispersii coloidale nanocomposite din Ag/PVA și Ag/PVA/Gr  

   Filme nanocomposite din Ag/PVA și Ag/PVA/Gr  

   Discuri de hidrogel nanocomposite din Ag/PVA și Ag/PVA/Gr  

   Concluzii 

   Referințe 
 

 Sinteza de nanoparticule de argint (AgNPs) se bucură de un mare interes 

pentru potențialele ei aplicații în biomedicină, deoarece argintul nanocristalin s-a 

dovedit a fi cel mai eficient agent antimicrobian, cu un spectru larg de inhibare față de 

diferite tipuri de microorganisme. AgNPs încorporate în matrici de hidrogel sunt de 

mare atracție pentru aplicațiile lor biomedicale, datorită posibilității de eliberare 

controlată a acestora, care detemină o activitate antimicrobiană. Astfel, combinația de 

AgNPs cu hidrogeluri biocompatibile, cum ar fi alcoolul polivinilic (PVA) crează 

premizele pentru proiectarea de tratamente şi dispozitive medicale îmbunatăţite 

(pansamente antimicrobiene, implanturi de țesuturi moi). Grafena (Gr) are atât 

proprietăți mecanice și optice, precum și conductivitate electrică și termică 

excepționale și, prin urmare, ea a fost utilizată pentru implanturi de țesuturi și 

pansamente, precum și drept component de armare adecvat pentru materiale compozite.  

 Încorporarea nanoparticulelor de argint (AgNPs) în matrici de grafenă 

(PVA/Gr) a fost realizată prin sinteza electrochimică a unei dispersii coloidale de 

Ag/PVA/Gr la o densitate de curent constantă, urmată de uscare sau congelare-

decongelare. Nanocompozitele sintetizate astfel au fost caracterizate prin UV-Vis, 

TEM, CV, FE-SEM, Raman, XRD, AAS, FT-IR, încercări mecanice, precum și prin 

testul de activitate antibacteriană împotriva bacteriilor patogene din tulpinile 

Staphylococcus aureus și Escherichia coli. Rezultatele au indicat faptul că atât 

Ag/PVA/Gr cât și Ag/PVA sunt candidaţi excelenţi pentru implanturi pentru țesuturi 

moi și pansamente. 

 

 Introducere 

 

 Grafena (Gr), formată dintr-un singur strat de atomi de carbon sp
2
 ordonați 

hexagonal, are proprietăți mecanice și optice excepționale, precum și conductivitate 

electrică și termică [1-3] și, prin urmare, a fost utilizată pentru senzori, implanturi de 

ţesuturi, pansamente şi traductori pentru eliberarea controlată medicamentelor sau 

celulelor [4-7]. 
 Hidrogelurile sunt deosebit de interesante ca înlocuitori de țesuturi, datorită 
conținutului lor ridicat de apă care face ca cele mai multe dintre ele sa fie netoxice, 
biocompatibile și ecologice [8]. Alcoolul polivinilic (PVA) este un polimer sintetic 

mailto:vesna@tmf.bg.ac.rs
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solubil în apă, hidrofil, biocompatibil și netoxic. Hidrogelurile de PVA au suscitat un 
mare interes în domeniul ingineriei tisulare şi medicinei regenerative, ca matrici 
pentru repararea și regenerarea unei largi varietăți de țesuturi și organe [9]. Există un 
interes tot mai mare pentru încorporarea nanomaterialelor în matrici polimerice 
pentru a crea nanocompozite polimerice antibacteriene şi biocompatibile pentru o 
gamă largă de aplicații, cum ar fi filme subţiri pentru biosenzori şi dispozitive 
biomedicale, fibre pentru pansamenet și dispersii cu proprietăți antimicrobiene 
[10,11]. Adaosul de grafenă într-o matrice polimerică, chiar și la o concentrație foarte 
mică (de obicei, mai puțin de 5%), poate îmbunătăți în mod semnificativ proprietățile 
mecanice, termice, electrice și de barieră pentru gaze ale polimerului [12-17]. 
 Dintre nanoparticulele de metale nobile, argintul (Ag) a fost folosit pe scară 
largă ca agent antibacterian. Nanoparticulele de Ag au un rol crucial în inhibarea 
creșterii bacteriene [18-20] din cauza reactivității lor ridicate, datorate unei suprafețe 
mari raportate la volum. Sinteza electrochimică a acestora dă posibilitatea atingerii 
unui grad ridicat de puritate al nanoparticulelor de metal, precum și a unui control 
precis al mărimii particulelor prin ajustarea densității curentului sau a potențialui 
aplicat [20, 21]. Prin urmare, acest procedeu electrochimic prezintă un interes 
deosebit pentru obținerea de nanocompozite pentru aplicații biomedicale.  

În această lucrare, este prezentată sinteza de nanoparticule de argint ca 
dispersie coloidală pe cale electrochimică prin reducerea ionilor de argint, folosind 
PVA ca agent de legare, cu și fără grafenă. A fost investigat efectul grafenei asupra 
cantității și dimensiunilor AgNPs, precum și interacțiunea dintre AgNPs, grafenă și 
PVA. Un alt obiectiv a fost de a prepara filme subțiri de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr și 
discuri de hidrogel din dispersii coloidale sintetizate și de a investiga caracteristicile 
lor fizico-chimice și mecanice, stabilitatea termică, procesul de eliberare de argint, și 
activitatea lor antibacteriană. Aceste materiale sunt promiţătoare pentru a fi utilizate 
în pansamente, implanturi de țesuturi moi, și transportoare de medicamente.  

 
 Compozite PVA / Gr dopate cu argint  
 

 S-au preparat electrochimic dispersii coloidale de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr, 
filme și discuri de hidrogel conform procedurii publicate anterior [22]. Pe scurt, 
pentru a prepara Ag/PVA, pulberea de PVA a fost mai întâi dizolvată în apă fierbinte, 
iar după răcirea soluției la temperatura camerei, a fost amestecată cu KNO3 și AgNO3 
pentru a obține o soluție cu o concentrație finală de 10 % (masă) PVA, 0,1 M KNO3 
și 3,9 mM AgNO3. Pentru a prepara Ag/PVA/Gr, la PVA dizolvat s-a adăugat grafenă 
sub agitare puternică După ce soluția a fost răcită la temperatura camerei şi 
ultrasonată, s-au adăugat KNO3 și AgNO3 pentru a obține o concentrație finală de 
10% greutate PVA, 0,01 gr.% Gr, 0,1 M KNO3 și 3,9 mM AgNO3. Reducerea 
electrochimică a ionilor de argint a fost realizată galvanostatic într-o celulă 
electrochimică care conține o soluție de PVA sau dispersii PVA/Gr. Densitatea de 
curent aplicată a fost de 40 mA cm

-2
 și timpul de reacție a fost de 30 min sub flux 

continuu de N2 asupra soluției în timpul sintezei. 
 Solventul a fost apoi lăsat să se evapore la temperatura camerei, timp de 
3 zile, pentru a prepara filme,iar probele au fost uscate suplimentar la 60°C timp de 
2 zile pentru a elimina complet apa rămasă și pentru a produce filme compozite 
Ag/PVA și Ag/PVA/Gr prin turnare. 
 Pentru a obține discuri de hidrogel, dispersiile coloidale de Ag/PVA și 
Ag/PVA/Gr au fost turnate încet într-un vas Petri, și supuse la cinci cicluri succesive 
de congelare și decongelare (un ciclu implică congelare timp de 16 ore la -18 ° C și 
dezgheț timp de 8 ore la 4 ° C), și apoi tăiate în discuri mici (diametru 10 mm). 
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 Următoarele tehnici au fost folosite pentru a caracteriza compozitul: 
spectroscopie UV-Vizibil (UV-Vis), microscopie electronică de transmisie (TEM), 
voltametrie ciclică (CV), microscopie electronică de baleiaj cu emisie de câmp  
(FE-SEM), spectroscopie Raman, spectroscopie fotoelectronică de raze X (XPS), 
analiză termogravimetrică (TGA), test de întindere,  monitorizare a emisiilor de argint 
la 37 ± 1 ° C,  în fluid corporal simulat (SBF, pH 7,4) folosind un spectometru de 
absorbţie şi teste de activitate antibacteriană a discurilor de hidrogel de Ag/PVA și 
Ag/PVA/Gr conținând maximum 1 mM AgNPs împotriva Staphylococcus aureus și 
Escherichia coli prin teste pe  plăci. 
 
 Dispersii coloidale de nanocompozite de Ag/PVA si Ag/PVA/Gr  
 Dispersiile de nanocompozite coloidale de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr s-au obținut 
prin reducerea electrochimică a ionilor de argint în dispersii de PVA și PVA/Gr și au 
fost caracterizate prin UV-Vis, TEM și CV. 
 Spectrele de absorbție ale soluției de PVA și ale dispersiilor coloidale de 
Ag/PVA și Ag/PVA/Gr sunt prezentate în Figura 1. Spectrul pentru PVA nu prezintă 
nici un pic de absorbanță în intervalul lungimilor de undă analizate. Ambele dispersii 
coloidale de Ag/PVA și de Ag / PVA / Gr au prezentat spectre de absorbție cu două 
benzi cu maxim la circa 400 nm şi 650 nm, respectiv. Primul pic de absorbție de la ≈ 
400 nm a confirmat formarea AgNPs [11, 23], în timp ce a doua bandă de absorbție, 
de la aproximativ 650 nm, indică agregarea sau aglomerarea AgNPs [23, 24]. 
Deoarece concentrația de AgNPs este proporțională cu intensitatea absorbanţei 
[11,24], rezultă că grafena a determinat o uşoară scădere a cantităţii de AgNPs în 
dispersia coloidală de Ag/PVA/Gr. 

 
Figura 1. Spectrele de UV-Vis a soluției de PVA 10% şi de dispersie coloidală de  Ag / PVA 

și Ag / PVA / Gr în ziua a 14-după sinteză (retipărită de la [22], cu permisiune de la Elsevier) 

 

 A fost utilizată de asemenea analiza UV-Vis pentru a determina efectul 
timpului de îmbătrânire asupra dimensiunii și cantităţii relative de AgNPs din 
dispersia coloidală. Dependențele de timp ale maximului de absorbanță, Amax şi ale 

lungimii de undă a maximului de absorbanță, max au arătat că grafena a condus la o 
scădere pentru Amax, ceea ce indică o cantitate mai mică de AgNPs în dispersia 
coloidală de Ag/PVA/Gr [22]. Pentru ambele dispersii coloidale de Ag/PVA și 
Ag/PVA/Gr maximul de absorbţíe a fost atins la 15 zile după sinteză, când creşterea 
nanoparticulelor de Ag incetase. Pentru ambele dispersii coloidale de Ag/PVA și 

Ag/PVA/Gr, max a crescut în timp, ajungând la o valoare de 407 nm pentru 
Ag/PVA/Gr și 410 nm pentru Ag/PVA în a 15-a zi [22]. O valoare mai mică a lui 
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max a fost raportată că ar corespunde nanoparticulelor mai mici [25], ceea ce 
înseamnă că AgNPs din dispersiile coloidale de Ag/PVA/Gr au avut dimensiuni mai 
mici decât cele din dispersiile coloidale de Ag/PVA, ceea ce sugerează că foile de 
grafenă situate între lanțurile polimerice au împiedicat creșterea în continuare și 
agregarea sau aglomerarea AgNPs.  
 Din micrografiile TEM ilustrate în Figura. 2, este evident că AgNPs au avut 

morfologii sferice la scală nanometrică. Diametrul AgNPs a fost de aproximativ 

10-40 nm pentru ambele dispersii coloidale Ag/PVA și Ag/PVA/Gr. Este cunoscut 

din literatura de specialitate [26], faptul ca nanoparticulele care au aceste dimensiuni 

prezintă caracteristici antimicrobiene. Dimensiunile mici și agregarea scăzută a 

AgNPs în dispersia de Ag/PVA/Gr, datorită prezenței plăcilor de grafenă transparentă 

între lanțurile de polimer PVA a împiedicat creșterea ulterioară și agregarea sau 

aglomerarea de AgNPs. 

  

Figura 2. Micrografii TEM ale nanoparticulelor de Ag sintetizate electrochimic în dispersii 

coloidale (a) Ag/PVA și (b) Ag/PVA/Gr (republicat de la [22], cu permisiune de la Elsevier) 

 

Voltametria ciclică a electrodului de Pt a fost realizată într-o soluție de PVA 
10% și în dispersii coloidale de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr (Figura 3). Voltamograma 
ciclică a electrodului de Pt în soluție de PVA 10 % (înserată în Figura 3) prezintă un 
pic catodic lat la aproximativ -100 mV, provenind din reducerea oxidului de Pt format 
în timpul baleierii anodice. Omologul anodic a acestui pic, care corespunde formării 
oxidului de Pt, a fost uţin vizibil la aproximativ 850 mV, datorită suprapunerii cu 
curentul de oxidare la potențiale mai pozitive decât 400 mV. 

Voltamograma ciclică a electrodului de Pt în dispersie coloidală de Ag/PVA a 
prezentat două picuri anodice: un pic principal la aproximativ 680 mV, care provine 
din oxidarea AgNPs, și un pic anodic mic,  mai puţin vizibil la aproximativ 870 mV, 
datorită oxidării suprafeței libere a Pt și formarii de oxid de Pt. Au fost observate 
două picuri catodice corespondente: un pic la aproximativ 180 mV, corespunzător 
reducerii AgNPs, și un pic la aproximativ -300 mV provenind din reducerea 
oxidului Pt. 

În voltamograma ciclică a electrodului de Pt în dispersie coloidală de 
Ag/PVA/Gr au fost evidente două picuri anodice - unul la aproximativ 650 mV, 
datorită oxidării AgNP, iar a al 2-lea la aproximativ 950 mV, datorită oxidării 
suprafețelor libereale Pt și formării de oxid de Pt. Au fost observate două picuri 
catodice corespondente: un pic în jurul valorii de 130 mV care corespunde reducerii 
AGN și un pic în jurul valorii de - 370 mV, datorat reducerii oxidului de Pt. 
Deplasarea picului anodic de oxidare a AgNP și a picului catodic de reducere a AgNP 
spre potențiale mai negative (650 și respectiv 130 mV), în comparație cu cele pentru 
dispersia coloidală Ag/PVA (680 și respectiv 180 mV) a indicat faptul că AgNPs din 
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dispersia Ag/PVA/Gr avea dimensiuni mai mici și/sau agregare mai scăzută din cauza 
foii de grafenă situate între lanțurile de polimer care au împiedicat creșterea sa 
ulterioară și agregarea sau aglomerarea de AgNPs. 

 
Figura 3. Voltamogramele ciclice staționare a electrodului de Pt în Ag/PVA și dispersii 

coloidale de Ag/PVA/Gr (insertie: voltamograma ciclică staționară a electrodului de Pt în 

soluție PVA 10%.) (Retipărită de la [22], cu permisiune de la Elsevier) 

 

Filme nanocompozite de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr 

 

Au fost obținute filme cu nanocompozite din dispersii coloidale de Ag/PVA și 

de Ag/PVA/Gr prin evaporarea solventului la 60
o
C, ele au fost caracterizate prin FE-

SEM, spectroscopie Raman, FT-IR, XRD, XPS, TGA și încercări la întindere.  

Microfotografiile FE-SEM (Figura 4) au arătat că AgNPs din filmul de 

Ag/PVA/Gr are dimensiuni mai mici și/sau o agregare mai mică decât AgNPs din 

filmul pe bază de Ag/PVA, din cauza foilor de grafenă dintre lanțurile de polimer care 

au împiedicat dezvoltarea ulterioară și agregarea sau aglomerarea de AgNPs în 

filmele de Ag/PVA/Gr. 

  
  
Figura 4. Microfotografii FE-SEM ale filmelor de (a) Ag/PVA și (b) Ag/PVA/Gr (republicat 

de la [22], cu permisiune de la Elsevier) 

Pentru a verifica încorporarea grafenei în filmul compozit de Ag/PVA/Gr a 

fost efectuată analiza Raman (Figura 5.). Picul D de la 1379 cm
-1

 corespunde unor 

muchii, altor defecte, unor atomi de carbon neordonaţi legati sp
3
 și unor impurități, în 
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timp ce banda-G la 1618 cm
-1

 corespunde atomilor de carbon ordonaţi legați sp
2
. 

Inserţia din Figura 5 măsoară un pic 2D singular din grafenă. După cum s-a raportat 

anterior, banda 2D este în funcție de numărul de straturi pentru excitaţiile de la 514.5 

nm și 633 nm, iar bi-stratul are un 2D mult mai larg și mai înalt decât monostratul de 

grafenă [27]. Prin urmare, spectrul Raman al Ag/PVA/Gr confirmă încorporarea în 

compozit a grafenei mono-strat.  

 
Figura 5. Spectrele Raman ale filmelor de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr  

(republicat de la [22], cu permisiune de la Elsevier) 

 

Au fost efectuate măsurători FT-IR ale filmelor de Ag/PVA și de Ag/PVA/Gr 
pentru a caracteriza interacțiunile dintre moleculele de PVA, AgNPs și grafenă [22]. 
Spectrele filmelor de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr au prezentat câteva diferențe în 
comparație cu cel pentru PVA. Au fost observate modificări importante pentru 
benzile de la 1418 cm

-1
 și 1323 cm

-1
 din spectrul PVA corespunzând cuplării vibrației 

în plan a -OH cu vibrația legaturii C-H. Deplasarea benzii care are în spectre un pic la 
1418 cm

-1
 în PVA, la 1371 cm

-1
 în Ag/PVA și la 1353 cm

-1
 în Ag/PVA/Gr, precum și 

dispariția benzii cu pic la 1323 cm
-1

 din spectrele de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr după 
încorporarea AgNPs sugerază în ambele cazuri, o interacțiune între AgNPs și grupele 
hidroxil ale moleculelor PVA prin decuplarea vibrațiilor corespunzătoare. Deplasarea 
mai mare a benzii de la 1418 cm

-1
 pentru PVA, la 1353 cm

-1 
pentru Ag/PVA/Gr decât 

pentru Ag/PVA (1371 cm
-1

) a indicat apariția unor interacțiuni suplimentare de legare 
a hidrogenului între grupurile OH- prezente în PVA și grupurile conţinând oxigen din 
foile de grafenă situate între lanțurile de polimer din filmul de Ag/PVA/Gr care au 
împiedicat creșterea ulterioară și agregarea sau aglomerarea AgNPs, așa cum s-a 
demonstrat prin microfotografiile FE-SEM. 

Mărimea medie a domeniului cristalitelor, Dp, a fost calculată din lățimea la 
jumătatea înălțimii (β1/2) planului de reflexie XRD (002), utilizând ecuația Scherer: 

p

1/2 cos

K
D



 


 
unde λ este lungimea de undă a radiației X de 1.5418 Å, K este coeficientul de formă 
egal cu 0,9 și θ este unghiul de difracție. Mărimea medie a domeniului cristalitelor 
Dp, de 0.2782 nm pentru PVA s-a schimbat după încorporarea de AgNPs și de foi de 
grafenă la 0.2880 nm și la 0.2602 nm, pentru filmele de Ag/PVA și, respectiv de 
Ag/PVA/Gr, indicând, în ambele cazuri, o interacțiune între AgNPs și grupările 
hidroxil ale moleculelor de PVA, precum și interacțiuni suplimentare între molecule 
de PVA și foile de grafenă situate între lanțurile de polimer din filmul de Ag/PVA/Gr. 
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Cu toate acestea, dimensiunea medie a domeniului cristalitelor din plan (002) în 
Ag/PVA/Gr a fost calculată ca fiind 0.2602 nm, ceea ce indică apariția unor legături 
de hidrogen între grupurile OH- prezente în PVA și grupele care conțin oxigen în 
grafenă. Aceasta confirmă ipoteza că foile de grafenă situate între lanțurile de polimer 
ua împiedicat creșterea ulterioară și agregarea sau aglomerarea AgNPs, așa cum s-a 
arătat prin FT-IR și FE-SEM.  
 Au fost investigate în continuare compozițiile elementale ale filmelor de 
Ag/PVA ca referință și de Ag/PVA/Gr prin analiza de suprafață prin XPS și scanări 
pe domenii largi. Analiza spectrelor XPS ale ambelor filme a dezvaluit prezența 
carbonului (C1s), oxigenului (O1s) și argintului (Ag3d) [22]. Analiza spectrului 
filmului de Ag/PVA/Gr a aratat încorporarea grafenei, și anume creșterea conținutului 
de C1s (de la 56.54% în Ag/PVA la 77.38% în Ag/PVA/Gr) și scăderea conţinutului 
de O1s (de la 41.36% în Ag/PVA până la 22.30% în Ag/PVA/Gr). Procentul atomic 
mai mic de argint în pelicula de Ag/PVA/Gr (0,32%) decât în filmul de Ag/PVA 
(2,10 %) a indicat AgNPs mai mici ca dimensiuni, așa cum a fost observat prin 
analiza FE-SEM.  
 A fost efectuată analiza termogravimetrică (TGA) și analiza 
termogravimetrică diferențială corespunzătoare (DTG) pentru a investiga efectul de 
încorporare a foilor de grafenă asupra stabilității termice a matricii polimerice [22]. 
Temperatura maximă a curbei DTG reprezintă temperatura la care a fost atinsă cota 
maximă a pierderii în greutate. Temperatura maximă a filmului Ag/PVA/Gr a fost de 
aproximativ 282ºC, adică cu 8°C mai mare decât cea a filmului de Ag/PVA; acest 
lucru a confirmat lipirea dntre moleculele de PVA și foile de grafenă [15,16]. În mod 
similar, pierderea în greutate la 450ºC pentru Ag/PVA/Gr (77,26%) mai mică decât 
pentru Ag/PVA (80,21%), a demonstrat că filmul de Ag/PVA/Gr a fost mai stabil 
decât filmul de Ag/PVA datorită interacțiunilor puternice dintre molecule. 
  Pentru a evalua proprietățile mecanice ale filmelor de Ag/PVA și 
Ag/PVA/Gr, s-au efectuat teste de tracțiune ale căror curbe experimentale tensiune-
deformație sunt prezentate în figura 6. Rezistența la tracțiune a filmului de 
Ag/PVA/Gr a crescut față de cea a filmului de Ag/PVA cu 16,4% (de la 121.2 la 
141.1 MPa), iar modulul lui Young a crescut cu 126,9% (de la 0.309 la 0.701 GPa). 
Alungirea la rupere a filmului Ag/PVA a fost aceeași ca și a filmului de Ag/PVA/Gr. 
Proprietățile mecanice îmbunătățite (valori mai mari ale rezistenței la tracțiune și a 
modulului lui Young) a filmului de Ag/PVA/Gr sunt consecințele încorporării Gr în 
matricea de PVA și legăturii dintre moleculele de PVA și foile de grafenă, așa cum 
s-a explicat mai sus  

 
Figura 6. Curbele de tensiune-deformare a filmelor de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr (republicat 

din [22] cu permisiune de la Elsevier) 
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Discuri de hidrogel cu nanocompozite de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr  
 

Discurile de hidrogel cu nanocompozite de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr au fost 
obținute din dispersii coloidale prin metoda de congelare-decongelare. Ele au fost 
caracterizate prin spectroscopie de absorbție atomică pentru a monitoriza eliberarea 
de argint și prin testul răspândirii pe placă (spread plate test) pentru a determina 
activitarea antibacteriană.  

In figura 7 sunt prezentate cinetica eliberării argintului din nanocompozitele 
de hidrogel din filmele de Ag/PVA și de Ag/PVA/Gr în  funcție de timpul de 
expunere la SBF la 37°C, şi cantitatea de argint rămasă în interiorul eșantionului ca 
funcție de timp. Concentrația de argint în hidrogelurile de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr 
inițial a scăzut puternic în timp (16% și 19% din conținutul inițial de argint), iar după 
3 zile, s-a atins un plafon. Cu toate acestea, se poate observ că, chiar şi după 28 de 
zile, ambele discuri de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr au păstrat încă 76% din conținutul de 
argint inițial, ca urmare a stabilității AgNPs în interiorul rețelei de hidrogel PVA 
puternic reticulată. Acest lucru e foarte important, pentru că Ag rămas poate păstra în 
timp sterilitatea mostrelor ce urmează a fi folosite ca implant de ţesut 

 

 
Figura 7. Dependența de timp a concentrației de argint din interiorul hidrogelurilor 

de Ag/PVA și Ag/PVA/Gr în timpul eliberării în condiții statice (datele reprezintă media a 

trei măsurători) (republicat de la [22], cu permisiune de la Elsevier) 

 

Au fost evaluate cantitativ activitățile antibacteriene ale hidrogelurilor de 
Ag/PVA și Ag/PVA/Gr față de microorganismele responsabile de majoritatea 
infecţiilor din spital, S. aureus, E. coli, prin monitorizarea schimbărilor numărului de 
celule bacteriene viabile în suspensie. Ambele tipuri de hidrogeluri Ag/PVA și 
Ag/PVA/Gr au redus semnificativ viabilitatea celulară bacteriană după doar 1 oră de 
incubare, în comparație cu numărul inițial de celule din suspensie. Ag/PVA a dus la o 
reducere de 3 unităţi logaritmice a coloniilor de S. aureus și la o reducere de 2 unităţi 
logaritmice pentru coloniile de E. coli, în timp ce Ag/PVA/Gr a dus la reducerea 
completă a S. aureus şi la o reducere de 5 unităţi logaritmice a coloniilor E. coli. În 
contrast, Ag/PVA/Gr a distrus complet toate coloniile de S. aureus TL și E. coli după 
3 ore și respectiv 24 ore [22]. Activitatea antibacteriană mai mare a Ag/PVA/Gr faţă 
de a Ag/PVA poate fi o consecință a dimensiunilor mai mici ale AgNPs încorporate în 
plasa hidrogel, așa cum s-a discutat mai sus. Pe baza rezultatelor obținute, eliberarea 
imediată de ioni de argint are ca rezultat o scădere rapidă a numărului UFC după o oră 
de expunere, indicând faptul că atât Ag/PVA cât și Ag/PVA/Gr pot împiedica 
formarea biofilmului. 
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Concluzie 
 

Nanoparticule de argint au fost încorporate cu succes în matricile de PVA și 
PVA/Gr folosind reducerea electrochimică a ionilor de argint pentru a obține dispersii 
coloidale stabile, filme și hidrogeluri. Prin UV-Vis, TEM, CV, și FE-SEM s-a 
demonstrat ca AgNPs din nanocompozitele de Ag/PVA/Gr au avut dimensiuni mai 
mici decât cele din nanocompozitele de Ag/PVA datorită prezenței de foii de grafen 
între lanțurile de PVA din primele. Analizele Raman, XRD și FT-IR au confirmat 
interacțiunile dintre AgNPs și grupările hidroxil din PVA, precum și între foile de 
PVA și grafenă. Nanocompozitele de Ag/PVA/Gr au prezentat o mai mare stabilitate 
termică și proprietăți mecanice mai bune decât nanocompozitele Ag/PVA (rezistența 
la tracțiune a crescut cu 16,4%, iar modulul lui Young cu 126,9 %). Eliberarea lentă 
de argint, precum și conținutul ridicat de argint rămas după 28 de zile în lichidul 
biologic simulat (76%), a confirmat că atât hidrogelurile de Ag/PVA/Gr, cât și de 
Ag/PVA pot păstra sterilitatea în timp. Această caracteristică, împreună cu activitatea 
lor puternic antibacterienă, indică faptul că hidrogelurile de Ag/PVA/Gr și Ag/PVA 
sunt candidate excelente pentru implanturi de țesuturi moi și pansamente. 
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Concursul Național de Comunicări Științifice 

pentru elevii din clasele liceale  

«CHIMIA – PRIETEN sau dușman?!»  

Ediția a XI-a, 2017 

 

 
 
Concursul național de comunicări științifice «CHIMIA-PRIETEN sau 

dușman ?!» s-a inițiat în 2007 la Facultatea de Chimie, Universitatea din București, 
din dorința de a atrage tinerii spre științele exacte, de a populariza în special 
CHIMIA, disciplină centrală, de importanță vitală, concurs la care participă elevi și 
profesori din învățământul preuniversitar din toată țara și care anul acesta 2017 a 
ajuns la a XI-a ediție. 

Și în acest an, etapa națională a concursului «CHIMIA-PRIETEN sau 
dușman ?!» 2017 a fost organizată la Facultatea de Chimie a Universității  din 
București, în 12-13 mai 2017, în colaborare cu Ministerului Educației Naționale și cu 
sprijinul susţinut al Universității din București și Inspectoratului Şcolar Județean 
Prahova, sub cupola Societății de Chimie din România. 

 

 
 

Astfel, încă de la prima ediție, Societatea de Chimie din România (SChR) a 

sprijinit această manifestare științifică și sprijină în continuare, acordând premii 

speciale echipelor de elevi care prezintă cele mai bune lucrări științifice la fiecare 

secțiune. 
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Inspectoratul Școlar Județean Prahova a susținut în mod deosebit ediția a XI-a 
a concursului «CHIMIA-PRIETEN sau dușman ?!» 2017, implicându-se prin 
profesorii inimoși pe care îi are, atât în elaborarea unor materiale necesare 
concursului, cât și în primirea concurenților din toată țara, cazarea lor (12-13 mai), 
asigurarea transportului la București și a meselor acestora. 

Etapa națională a  Concursului de referate și comunicări științifice «CHIMIA-
PRIETEN sau dușman?!» s-a desfășurat, ca la fiecare ediție, pe două direcții, una 
dedicată elevilor și una dedicată profesorilor din învățământul preuniversitar.   

Referatele științifice realizate și prezentate de elevi au fost împărțite pe 
3 secțiuni și au fost evaluate de comisii formate din cadre didactice universitare din 
Facultatea de Chimie, Universitatea din București, iar cele mai bune prezentări ale 
elevilor din cadrul fiecărei secțiuni au fost premiate de Ministerul Educației 
Nationale,  Facultatea de Chimie a Universității din București și Societatea de Chimie 
din România. 

Rezumatele tuturor lucrărilor științifice participante la etapa națională a 
concursului «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» au fost publicate într-o carte de 
rezumate. Pentru a încuraja elevii și profesorii coordonatori de a-și continua și extinde 
preocupările din domeniul chimiei, organizatorii au acordat fiecărui participant câte o 
diplomă de participare la această manifestare științifică de prestigiu.  
  În cadrul sesiunii de comunicări dedicate cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar, profesorii au prezentat noutăți realizate pe linie didactică și științifică, 
împărtășind din experiența lor colegilor din alte unități de învățământ. 

 

 
 

 
 

Asociația Studenților Chimiști din Universitatea din București (ASC-UB) s-a 
implicat și la această ediție în desfășurarea în bune condiții a concursului de 
comunicări științifice, fiind prezenți (în număr foarte mare) cu îndrumări și sfaturi 
organizatorice pentru oaspeții și colegii lor mai mici participanți.  
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La această a XI-a ediție a fazei naționale a Concursului de comunicări 
științifice «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!», desfășurată în 12-13 mai 2016,  au 
participat cu lucrări realizate sub îndrumarea profesorilor de chimie de la clasă un număr 
de 112 elevi, respectiv 56 echipaje, venite din municipiul București și aproape toate 
județele din țară (de ex. Vaslui, Satu-Mare, Arad, Iași, Brașov, Giurgiu, Prahova, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiecare dintre cele 3 secțiuni dedicate elevilor au fost prezentate 19 lucrări, 
iar cele mai bune 8 dintre ele au fost premiate de Ministerul Educației Naționale și 
Cercetării Științifice, Societatea de Chimie din România și de Facultatea de Chimie, 
iar rezultatele se găsesc pe site-ul facultății. 
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-

rezultatele-concursului-national-de-comunicari-stiintifice-pentru-elevii-din-clasele- 

liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2017 
   

  

http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-rezultatele-concursului-national-de-comunicari-stiintifice-pentru-elevii-din-clasele-%20liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2017
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-rezultatele-concursului-national-de-comunicari-stiintifice-pentru-elevii-din-clasele-%20liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2017
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-rezultatele-concursului-national-de-comunicari-stiintifice-pentru-elevii-din-clasele-%20liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2017
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Anul acesta, 2017, concursul nostru aflându-se la a XI-a ediție s-a reușit 

implicarea unui număr de cinci parteneri, BASF, Hofigal, Merck, Gops, Grafic-Media 

Design, care au fost evidențiați în toate materialele promoționale ale manifestării 

științifice: coperta mapelor, programul simpozionului, ecusoane, etc .  

 

 
 

O parte din partenerii implicați în organizarea etapei naționale a Concursului 

de referate științifice «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» ne-au onorat prin prezența 

lor la festivitatea de deschidere a ediției a XI-a și prin prezentarea unui mic discurs 

participanților la concurs. 
3 

 
 

Festivitatea de deschidere a etapei naționale a concursului: 

Chimia-prieten sau dușman? a XI-a ediție 2017 
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Simpozionul Chimia: prieten sau duşman? 2017, ediția a XI-a, fost mediatizat în 

rândurile cetățenilor prin următoarele: 
 

 
 Afișarea unui banner promoțional (6m x 2m) realizat cu sprijinul financiar al 

SChR pe poarta Facultății de Chimie din Universitatea București,  

B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, timp de o lună și jumătate. 

  

 
 Au fost contactați și jurnaliști din mass-media, iar cei care ne-au susținut în 

promovarea evenimentului au fost: 
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 d-na Roxana Ghigea: Kidspots.ro     http://www.kidspots.ro/simpozionul-chimia-

prieten-sau-dusman/2017 
 Evenimentul științific a fost anunțat și popularizat pe site-ul Facultății de 

Chimie la rubrica dedicată simpozionului: Chimia : prieten sau dușman ?! 

2017. 

http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1042-

anunt-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-2017  

 De asemenea, simpozionul  a fost mediatizat și pe site-ul Universității din 

București prin intermediul Departamentului de Relații Publice pe site-ul : 

http://infoub.unibuc.ro/2017/05/universitatea-din-bucuresti-organizeaza-concursul-

national-chimia-prieten-sau-dusman/? 

utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Profesori+09.05.201

7+%2818%29   

 Simpozionul a fost larg promovat și pe rețele de socializare, ca de exemplu 

facebook: 

Postare pe grupul Chimie_UB_Alumni 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155289650824419&set=a.1015162285551441

9.1073741826.836054418&type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/traian.pasatoiu/videos/o.1881811978712038/1015360456975291

8/?type=2&theater  
  

 De 11 ani, simpozionul științific pentru elevi și profesori din învățământul 

preuniversitar  «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» bucură sufletul cadrelor didactice 

din Facultatea de  Chimie, prin audierea de lucrări ştiinţifice interesante, realizate de 

elevi pasionaţi sub îndrumarea profesorilor cu “har chimic“.  
 

 
 

Pentru comunitatea noastră, este un eveniment special pe care dorim cu 

entuziasm să îl continuăm. 
 

Conf.Dr. Irina Zarafu, 

Facultatea de Chimie, Universitatea din București 

Președinte Filiala 1 București SChR 
zarafuirina@yahoo.fr 

http://www.kidspots.ro/simpozionul-chimia-prieten-sau-dusman/
http://www.kidspots.ro/simpozionul-chimia-prieten-sau-dusman/
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1042-anunt-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-2017
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1042-anunt-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-2017
http://infoub.unibuc.ro/2017/05/universitatea-din-bucuresti-organizeaza-concursul-national-chimia-prieten-sau-dusman/
http://infoub.unibuc.ro/2017/05/universitatea-din-bucuresti-organizeaza-concursul-national-chimia-prieten-sau-dusman/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155289650824419&set=a.10151622855514419.1073741826.836054418&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155289650824419&set=a.10151622855514419.1073741826.836054418&type=3&theater
https://www.facebook.com/traian.pasatoiu/videos/o.1881811978712038/10153604569752918/?type=2&theater
https://www.facebook.com/traian.pasatoiu/videos/o.1881811978712038/10153604569752918/?type=2&theater
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EVENIMENT ANIVERSAR 
 

Decernarea Medaliei  

«Constantin I. Istrati»  

D-nei Profesor Iulia GEORGESCU 

 
 Cu ocazia împlinirii a 99 de ani de viaţă, în data de 7 martie 2017, Doamnei 
Profesor Iulia I. Georgescu* i s-a înmânat de către Societatea de Chimie din România 
(SChR) Medalia Constantin I. Istrati, ca recunoaştere a meritelor sale ştiintifice, a 
pasiunii pentru cercetare şi activitate didactică în domeniul chimiei. 

   

 La ceremonia desfăşurată în locuinţa Doamnei profesor Iulia Georgescu au 

participat foşti doctoranzi şi membri ai SChR. 

  

  
 

*Detalii privitoare la viaţa şi activitatea Doamnei Profesor Iulia I. Georgescu se pot găsi în 

Buletinul Societăţii de Chimie nr. 2/2016. 
 

Prof. Dr.Ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU 
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea POLITEHNICA din București,  em_ungureanu2000@yahoo.com 
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