


 

  Societatea de Chimie din România 

  Romanian Chemical Society 

 

 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 

 

 Departamentul de Chimie organică Costin NENIȚESCU 

 

 e-mail:buletinschr@gmail.com, 

 e-mail:secretariatschr@yahoo.com 

 Pagina web: www.schr.org.ro    

 Bucureşti, România 

 

 

 

BULETINUL  

Societății de Chimie din România 

2/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL EDITORIAL:  

Coordonator: Eleonora-Mihaela UNGUREANU  

Membri: Marius ANDRUH, Petru FILIP, Lucian GAVRILĂ, Horia IOVU, Elena DIACU, 

          Ana Maria JOŞCEANU, Angela POPESCU, Mihai MEDELEANU, Carol LEHR 



2 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIV, 2/2017 

Copyright 2013, Societatea de Chimie din România. 

Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate Societății de Chimie din România 

Adresa redacției: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

Aplicată şi Ştiința Materialelor, Str. Gh. Polizu 1-7, corp E, etaj 2, Cod  011061; 

Tel:4021402 39 77; e-mail: buletinschr@gmail.com, secretariatschr@yahoo.com, 

Pagina web: www.schr.org.ro     

 

Coperta 1  
 

1. Academician Cristofor I. SIMIONESCU 

2. Academicianul Cristofor Simionescu în cabinetul de lucru (1971) 

3. Petru Poni - fondator al şcolii ieşene de chimie (1841-1925) 

4. Institutul de chimie macromoleculară „Petru Poni“ din Iaşi - „Institut de 

excelenţă al Academiei Române“ 

5. Staţii pilot construite în anii 1970 în Institutul „Petru Poni“ din Iaşi 

 

Coperta 4  

 

1. Profesor Elena Diacu, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de 

Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Departamentul de Chimie Analitică și 

Ingineria Mediului  

2. Coloranți organici naturali, într-o paletă de culori deosebit de mare, foarte 

mult folosiți în diverse industrii 

3.  Coloranții sintetici produși la scară industrială care sunt tot mai des folosiți în 

prezent și pentru colorarea alimentelor. 

4. CHIMIA-revistă pentru elevi – Ediție nouă  
5. Prezentarea secţiunii CHIMIA experimentală – din cadrul revistei CHIMIA-

revistă pentru elevi unde vor fi descrise experimente simple, la îndemâna oricui 

6. Medalia Costin D. Neniţescu decernată Domnului Profesor Christian 

AMATORE  

7. Festivitatea de decernare a Medalia Costin D. Neniţescu a Societăţii de 

Chimie din Bucureşti Domnului Profesor Christian AMATORE 

8. Profesor Christian AMATORE de la Ecole Normale Supérieure de Paris 

9. Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a Universităţii 

 Politehnica din Bucureşti Domnului Profesor Christian AMATORE, pe  

      4 mai 2017 

  

 

Tehnoredactare:  

Dr. Ing. Magdalena-Rodica BUJDUVEANU 

Informatician Liliana-Sonia MILITARU 

Tehn. Elena HANGANU 

 

 

 

 

ISSN 2066-2971 

mailto:buletinschr@gmail.com
mailto:secretariatschr@yahoo.com


Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIV, 2/2017 3

CUPRINS

Monica NANESCU, Oana FLORESCU
In memoriam – Academician Cristofor I. SIMIONESCU ................................................4

Valeria HARABAGIU, , Bogdan C. SIMIONESCU, Institutul
de chimie macromoleculară „Petru Poni“ din Iaşi  ................................................... 19

Elena DIACU,
Efectele coloranților alimentari sintetici asupra sănătății umane ............................. 32

Iulia Gabriela DAVID
„CHIMIA – revistă pentru elevi” – Ediție nouă ......................................................... 48

Eleonora-Mihaela UNGUREANU
Decernarea titlului Doctor Honoris Causa și a Medaliei Costin D. Neniţescu 
D-lui Profesor Christian Amatore .............................................................................. 50

Eleonora-Mihaela UNGUREANU
Prezentarea Secției de Electrochimie din SChR. ........................................................ 56



4 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIV, 2/2017 

 

In memoriam   

 

Academician Cristofor I. SIMIONESCU 

 

 

„Sînt exigent cu mine însumi şi capabil de sacrificii pentru progresul 

spiritualităţii neamului meu.” 

(Cătălin Mosoia, Începutul științei polimerilor în România și personalitatea Acad. 

Cristofor I. Simionescu | Interviu cu Acad. Bogdan C. Simionescu, Vicepreședinte al 

Academiei Române, Ziarul Științelor, București, 31 mai 2016, disponibil la data de 

9.07.2017 la adresa http://www.ziarulstiintelor.eu/home-page.aspx). 

 

http://www.ziarulstiintelor.eu/home-page.aspx
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Cei care pregătesc, educă și formează specialişti şi caractere au o contribuţie 

esenţială la dezvoltarea societăţii şi implicit a gradului ei de civilizaţie.  

Intenția de la care am pornit – pentru a evidenția, la ceas comemorativ, o 

importantă filă din istoria științei românești – a fost, de la bun început, aceea de a nu 

lăsa cuvintele evocatoare deoparte atunci când este vorba despre personalitatea 

regretatului academician Cristofor I. Simionescu. 

Abordarea pe care o propunem are ca substrat, în dorința de a nu se da 

uitării o viață pusă în slujba chimiei românești, profundele sentimente de respect și 

considerație intelectuală și umană ale comunităților oamenilor de știință față de tot 

ceea ce a reprezentat Cristofor I. Simionescu, în calitate de pedagog, cercetător, om 

de știință și reformator al învățământului superior tehnic din Iași, cu reverberații 

inovative în spațiul academic românesc și internațional. 

Beneficiind de mărturii extrase din corespondența profesională și familială, 

de documente și recenzii referitoare la unele materiale publicate de-a lungul 

timpului, am readus în prim-planul interesului cotidian amprenta culturală și socială 

a personalității lui Cristofor I. Simionescu, clarificând suplimentar, în limitele 

reliefului imagistic muzeal și patrimonial, conturul istoric specific unei importante 

perioade de dezvoltare a învățământului superior chimic din țara noastră. 

Considerăm că prezentarea unor aspecte legate de viața savantului și a 

realizărilor sale constituie un demers necesar atât față de noi, cât și față de 

generațiile viitoare.  

Sperăm ca materialele de referinţă incluse în lucrare pot constitui un reper 

pentru toţi cei interesaţi de istoria științei, învățământului și de personalitățile care 

au reprezentat cu cinste școala universitară de chimie de la Iași. 

Mulțumim domnului academician Bogdan C. Simionescu, fiul stimatului 

profesor Cristofor I. Simionescu, pentru importanta donație (fotografii, obiecte 

personale, diplome, manuscrise ș.a.) oferită Muzeului „Poni-Cernătescu”, donaţie 

care ne-a permis să aprofundăm documentația deja existentă, creionând realistic 

viața și opera personalității științifice evocate.  

Autorii 
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Primii pași  

Născut la 17 iulie 1920, Cristofor I. Simionescu a fost înzestrat cu calități 

native de excepție, fiind crescut în casa străbunicului dinspre mamă, Teodor 

Sireteanu, din comuna Dumbrăveni, județul Suceava.  
 

 

Mama lui Cristofor Simionescu,  

împreună cu fratele ei,  

generalul de brigadă Cristofor Sireteanu 

 

Acolo, își amintește Cristofor I.  Simionescu, „mi-a fost dat să ascult cântecele 

mamei, legănat în  covăţică, să prind a merge copăcel, să spun primele cuvinte şi apoi 

să mă joc cu copiii vecinilor”
1
. Părinţii – tatăl, Ioan Simionescu (fiul lui Savel 

Simionescu şi al Haretei Ilaş) şi mama, Lucreţia (fiica învăţătorului Gheorghe 

Sireteanu, din Rânghileşti, care corespondase cu Spiru Haret) – au fost învăţători, 

„luminători ai copiilor de ţărani”
2
, ambii provenind din familii de buni gospodari. 

Mama, o femeie „mărunţică la trup, deşteaptă, harnică şi grijulie”
3
, era absolventă a 

Şcolii Normale „Mihail Sturza” din Iaşi. 

Tatăl, „omul şcolii, sever, dar drept”
4 

şi mama, „dăscăliţă de mare sensibilitate 

morală şi înzestrare nativă”
5
 , au fost adevăraţi „misionari”, „harnici şi devotaţi şcolii, 

plini de energie, apropiaţi de ţărani, serioşi şi ordonaţi”
6
 . 

 

 

Părinții lui Cristofor I. Simionescu 

 împreună cu sora sa, Ionela 
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Fotografie de familie 

Cristofor I. Simionescu, 2. Lucreţia Simionescu (mama), 3. Ioan Simionescu 

(tatăl), 4. Ionela Simionescu (sora), 5. Zamfira Sireteanu (bunica), 6. Georgeta 

Simionescu-Ababi (verişoara), 7. Eutropia Sireteanu (sora mamei), 8. Gheorghe 

Sireteanu (bunicul), 9. Dumitru Teodorescu (unchiul), 10. Maria Teodorescu 

(sora mamei), 11. Lucian Teodorescu (vărul) 

 

Anii de studii 

În perioada 1927-1931 a urmat şcoala primară în satul Plopeni, judeţul 

Botoşani (astăzi Suceava) având-o ca învăţătoare pe mama sa. Începând din 1931 

urmează, timp de doi ani, Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava, iar din 1933 devine 

elev la Liceul Naţional din Iaşi, în acord cu dorința nemărturisită a mamei sale care-și 

dorea ca fiul ei să se formeze „în spiritul culturii franceze, într-un mare centru 

universitar”
7
.  

Liceul Naţional din Iași era recunoscut în epocă prin atmosfera de severitate şi 

disciplină, impusă de profesori foarte exigenţi, dintre care cei mai mulți erau oameni 

de ştiinţă. 

Îi făcea o deosebită plăcere să-şi evoce învăţătorii şi profesorii, pentru care 

avea un profund respect şi care i-au stimulat devenirea ulterioară. 

Dintre dascălii de la „Naţional” sunt amintiţi Virgil Marineanu (director și 

profesor de latină), Valeriu Buţureanu (“un adevărat Simion Bărnuţiu al generaţiei”
8
 

sale), Mihai Costăchescu (profesor de limbă română care și-a închinat întreaga viață 

operei de descifrare și punere în valoare a documentelor moldovenești
1
), I. Şiadbei 

(profesor de literatură română), eruditul G. Finţescu (remarcat pentru rigoarea 

ştiinţifică), M. Bantaş (profesorul de limbă franceză care cultiva tradiţiile valoroase). 

Tot la acest liceu, o mare atenţie era acordată pregătirii elevilor în domeniul ştiinţelor 

naturale (chimie, fizică, matematică, biologie). Pentru elevul Cristofor Simionescu 

era o mare încântare să audieze, în Aula Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

conferinţele unor mari personalităţi ca George Călinescu, Nicolae Iorga, Ioan 

Petrovici, Horia Hulubei, Petre Andrei şi mulţi alţii. 

                                                 
1
Ibidem, p. 40. 
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Încă din timpul şcolii, ajunsese la concluzia că elevii împrumută de la 

profesori metodele de muncă, constatând că „între sufletul profesorului şi al elevului 

se ţese o pânză nevăzută, nematerială, care prinde contur în faptele şcolarilor atunci 

când ei devin maturi” 
10

.  

 

Studenția  

În toamna anului 1939 se înscrie la Facultatea de Chimie Industrială din Iași, 

pe care o absolvă în 1943. 

Trebuie semnalat faptul că în 1937, când s-au pus bazele Școlii Politehnice de 

la Iași, în structura acestei instituții funcționau „resorturi provenite din secțiile 

aplicate care confereau titlul de inginer chimist”
11

. La Iași, în lumea unor universitari, 

a existat dintotdeauna impresia că „ingineria și disciplinele componente nu au ce 

căuta în sanctuarul științei, pentru ramurile tehnologice fiind suficiente cunoștințe 

meșteșugărești”
12

. Este meritul rectorului Cristea Niculescu-Otin de a pune școla 

politehnică pe propriile ei fundamente. În cel de-al doilea an de facultate, Cristofor 

Simionescu a făcut cunoștință cu mari profesori, precum Dimitrie Mangeron, Tudor 

Ionescu, Radu Cernătescu, C. V. Gheorghiu, Ştefan Procopiu, Constantin Gheorghiu, 

Ilie Matei, Ilie Popa, Ion Creangă, Cristea Niculescu-Otin, Gheorghe Alexa ş.a., toţi 

dascăli de excepţie. Dintre cei care, pe lângă curs, conduceau şi lucrări practice de 

laborator sunt amintiţi Emil Gaiginschi, Nicolae Popinceanu, Mihai Dima, Gheorghe 

Huidovici, Elena Cocea – distinsă colaboratoare a profesorului Ilie Matei, „adevărată 

preoteasă”
13

 în domeniul chimiei organice.  

Între 1941-1942 a început cel de-al treilea an de studii la Iași și l-a terminat la 

Cernăuți, odată cu mutarea Politehnicii din Iași în Bucovina. Orașul Cernăuți 

dispunea de o puternică tradiție universitară, distingându-se prin numeroși intelectuali 

care s-au afirmat în matematică și fizică, în litere și istorie, teologie și drept, unii 

dintre ei fiind profesori la universitățile din București și Cluj sau membri ai 

Academiei Române. Cernăuții prezentau în acea perioadă valențele unui oraș de tip 

occidental. Astfel, studenții se bucurau de o serie de facilități deloc neglijabile, printre 

care amintim Librăria Műlhdorf, care „procura foarte repede, din străinătate, cărți de 

specialitate și diferite ustensile, laboratoarele erau mai bine aprovizionate decât la Iași 

cu aparatură şi chimicale, exista o industrie locală textilă, de tricotaje, de zahăr, 

alimentară, etc., populația se comporta extrem de civilizat, iar plimbările în parcul 

Dominic intraseră în obiceiul studenților de la Chimie Industrială”
14

.  

Aici tânărul student Cristofor Simionescu i-a avut ca profesori pe Cristea 

Niculescu-Otin, la chimie tehnologică, Virgil Ianovici, la mineralogie/petrografie, Ilie 

Matei, la chimie organică, Emil Gaiginschi la termotehnică/mașini termice și Nicolae 

Popinceanu la rezistență/organe de mașini.  

Pe întreg parcursul anului academic cursurile și aplicațiile, inclusiv 

laboratoarele, s-au desfășurat normal, Școala funcționând în clădirile fostei 

Universități din Bucovina, corpul central fiind situat pe strada Mitropolit Silvestru. În 

1944 Școala Politehnică a revenit la Iași, ca instituție cu corp didactic propriu, 

personal tehnic și administrativ majoritar din Bucovina „pregătit și foarte disciplinat, 

angajându-se în opera de edificare a unei universități tehnice moderne”
15
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În cel de-al patrulea an de studii (1942-1943), la insistențele conferențiarului 

Mihai Dima, tânărul student Cristofor Simionescu revine la Iași urmând să preia 

responsabilitatea conducerii lucrărilor de laborator la tehnologia petrolului. Astfel a 

avut posibilitatea de a se afla și a lucra în preajma unui mare chimist, profesorul 

Mihai Dima, cel care dispunea de o excelentă pregătire teoretică și care și-a însușit 

până la cele mai mici amănunte conceptele educației și rigorii științifice ale școlii 

germane. Cam în aceeași perioadă se împrietenește cu viitorul profesor de tehnologie 

chimică Vasile Ababi, care urmase liceul la Bălți și Școala Politehnică la Iași și care 

prezenta pentru părinții lui Cristofor Simionescu garanția că fiul lor se afla 

întotdeauna „în preajma unui sfetnic bun” 
16

. Datorită incertitudinilor timpului și 

veștilor alarmante privitoare la soarta celui de-al doilea război mondial se reîntoarce 

la Școala Politehnică din Cernăuți și susține, la 11 martie 1944, examenul de inginer, 

în fața comisiei conduse de profesorul Gheorghe Alexa (în același an Școala 

Politehnică din Iași fiind evacuată la Turnu-Severin). Un deosebit beneficiu în 

fundamentarea cunoștințelor inginerești l-a constituit practica de producție efectuată 

la fabrica de Tricotaje INCOROM din Cernăuţi
17

, unde studentul Cristofor 

Simionescu s-a familiarizat cu cei mai capricioși coloranți utilizați în acea perioadă în 

vopsitorie, cunoscuți sub denumirea de Indantren. Mare i-a fost mulțumirea când a 

susținut în mod strălucit examenul de tehnologia petrolului, disciplină la care a 

condus lucrările de laborator, precum și cel de tehnologie chimică, care i-au permis 

rămânerea în facultate ca suplinitor de asistent (pe postul al cărui titular era inginerul 

Teodor Săveanu)
18

 . De asemenea, merită menționat acceptul profesorului Gheorghe 

Alexa de a-i fi îndrumător al lucrării de diplomă intitulate „Acțiunea hidroxizilor 

alcalini asupra fibrelor de celuloză”, un subiect din domeniul compușilor naturali pe 

care îl studiau atunci unii dintre cei mai mari chimiști ai lumii, printre care și viitorul 

laureat al premiului Nobel, părintele științei polimerilor, Hermann Staudinger
19

. Cu 

acest prilej a studiat o bogată bibliografie în limbile rusă și germană, sintetizând și 

sistematizând întregul material, mai ales că „unele procese chimice cu alcalii nu erau 

elucidate, ca, de altfel, și structura macromoleculară a celulozei”
20

.  

Neexistând o asemenea școală științifică în România, Cristofor I. Simionescu 

va preda, peste șapte ani, primul curs de chimie macromoleculară, la Institutul de 

Textile din Iași.  

În anul 1945, după încheierea războiului, Universitatea ieșeană, refugiată la 

Alba Iulia, s-a reîntors la Iași reluîndu-și activitatea academică. Clădirea, în bună 

parte arsă, cu biblioteca și aula veche puternic degradate, era repartizată Școlii 

Politehnice „Gheorghe Asachi”, Universității  revenindu-i partea de edificiu mai puțin 

afectată. Cu toate acestea, în a doua parte a anului, munca pregătitoare pentru 

deschiderea cursurilor devenise febrilă, școala constituind un adevărat șantier pregătit 

pentru primirea studenților. Astfel, într-un ritm alert, se amenajau laboratoare, se 

pregăteau spațiile de învățământ, căminele studențești și cantina. 
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Diploma de Doctor Inginer Chimist  

(Iași, 1949) 
 Academicianul Cristofor 

Simionescu în cabinetul de lucru (1971) 

Un an mai târziu, studentul Cristofor Simionescu susține examenul de licenţă, 

pe care-l promovează cu distincţia Magna Cum Laudae.  

 

Cariera didactică  

Începând cu anul 1944, Cristofor I. Simionescu şi-a desfăşurat activitatea în 

învăţământul superior, slujind cu multă pricepere și profesionalism, timp de 52 de ani, 

această instituție. 

Una dintre realizările din prima perioadă a carierei sale profesionale, care îi va 

lumina și împlini viața, a fost căsătoria, în anul 1947, cu Natalia Voiţenco, fiică de 

învăţător, „născută în Cernăuți, studentă la Facultatea de Chimie Industrială și 

refugiată cu familia în comuna Orlești, din județul Vâlcea”
21

,  căsătorie fericită care 

va avea o înrâurire deosebită asupra profesorului pe tot parcursul vieții sale. Căsnicia 

lor a fost împlinită prin apariția celor doi copii – Bogdan, născut în 1948, în prezent 

membru al Academiei Române, respectiv Tudor, cel de al doilea fiu, născut în 1952, 

devenit cercetător la INCERC, filiala Iaşi. 

 
Cristofor I. Simionescu împreună cu soţia sa, Natalia 

Teza de doctorat „Contribuţii la cunoaşterea uleiurilor vegetale indigene”, 

elaborată sub conducerea profesorului Gheorghe Alexa, a fost susținută în noiembrie 

1948. Comisia de examen avea în componență distinşi profesori universitari și anume 

prof. dr. ing. Gheorghe Alexa (preşedinte şi conducător ştiinţific), prof. dr. ing. Mihai 

Dima (decanul Facultăţii de Chimie Industrială), prof. dr. Eugen Papafil (decanul 

Facultăţii de Chimie). 
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După o scurtă perioadă în care a fost preparator (1943), între 1944–1948, 

devine asistent la Laboratorul de Chimie Tehnologică Organică – Facultatea de 

Chimie Industrială a Institutului Politehnic Iaşi. Dintre subiectele propuse pentru 

proba practică de la examenul pentru ocuparea postului de asistent enumerăm 

determinarea indicelui de saponificare la un ulei dat, determinarea substanţei proteice 

dintr-o piele, determinarea azotului din piele, determinarea clorului total dintr-o 

soluţie de înălbit, determinarea indicelui de iod într-un ulei, determinarea alcalinităţii 

totale într-un săpun, determinarea zaharozei dintr-o soluţie de zahăr, determinarea 

procentului de alfa celuloză dintr-o pastă de celuloză, determinarea aldehidei formice 

dintr-o soluţie. 

Ca asistent, Cristofor I. Simionescu a început să publice lucrări ştiinţifice atât 

în ţară cât şi în Franţa. Mijloacele de lucru precare, dotările slabe ale laboratoarelor 

(lipseau substanţele chimice şi sticlăria de laborator) i-au îngreunat munca de 

cercetare.  

În anul 1948 este promovat conferenţiar la disciplinele „Tehnologia organică 

specială” şi „Materii prime în industria de celuloză” și apoi profesor de „Tehnologie 

organică” şi şef de catedră al secţiei de Celuloză şi Hârtie de la Facultatea de Chimie 

Industrială (din 1952). 

O activitate deosebită a întreprins-o în calitate de director de studii  

(1949-1951), în locul profesorului Gheorghe Huidovici. Cu acest prilej s-a remarcat 

prin talentul de organizator, întocmind orarul centralizat pe institut, document 

deosebit de important pentru profesori şi studenţi. 

În perioada 1956-1970 îndeplinește funcția de şef al Secţiei de Chimie 

Macromoleculară şi apoi de director (1970-2000) al Institutului de Chimie 

Macromoleculară „Petru Pöni” din Iaşi.  

Un moment de referință în viaţa sa l-a constituit întâlnirea cu cel care îi va fi 

mentor, profesorul  Ilie G. Murgulescu, rectorul Institutului Politehnic din Timişoara. 

Acesta i-a înnobilat sufletul cu sfaturile sale şi cu pasiunea pentru învăţământ, acestea 

angajându-l pe viaţă în serviciul instrucţiunii publice.  
 

 
  
 

 

Academicianul I.G. Murgulescu 

(1902-1991) 

 

 
 (1902-1991) 
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 Academicianul I. G. Murgulescu i-a rămas model pentru întreaga viaţă. În 

acest sens, merită menționate cuvintele pline de elogiu pe care discipolul le adresează 

profesorului său: „Mă consider elevul lui în domeniul organizării învăţământului, al 

procesului de instrucţie şi educaţie, în întreaga problematică a şcolii”
22

. 

Imediat după reforma învățământului (1949), la Iaşi, în cadrul Facultăţii de 

Chimie Industrială, a fost înfiinţată prin sprijinul academicianului Simionescu o secţie 

de celuloză şi hârtie, având ca obiective didactice pregătirea inginerilor într-o 

specialitate unică în țară și de cercetare în domeniul polimerilor naturali. În acest 

demers i se alătură profesorul Vasile Diaconescu şi apoi, de-a lungul anilor, Elena 

Calistru, Emanuel Poppel, Dorel Feldman, Grigore Stejar, Nicolae Asandei, 

Margareta Grigoraş, Ion Oprea, Elena Corlăţeanu, Gheorghe Rozmarin, Valentin I. Popa. 

 

  
Profesorul Cristofor I. Simionescu  

(al doilea din rândul de sus, stânga) 

împreună cu profesorii Gheorghe Alexa 

(dreapta, jos) şi Mihai Dima (dreapta, sus) 

Profesorul Cristofor Simionescu  

(primul, rândul 2) şi Ilie Matei (primul, 

rândul 3) 

 

Rector al Institutului Politehnic Iași  

Învățământul și cercetarea, această dublă spirală a vieții sale, i-au oferit 

posibilitatea să răspundă multor solicitări, astfel desfășurând și unele activități 

colaterale în unități cu profil chimic sau activități cu profil administrativ-științific. 

Astfel, în anul 1953 profesorul a devenit rector al Politehnicii din Iaşi, pentru o 

perioadă de 23 de ani. În această calitate a avut o serie de atribuții privind refacerea 

aulei şi a bibliotecii, aşa cum erau înainte de cel de Al Doilea Război Mondial, 

înființarea de noi laboratoare şi săli de curs, preocupându-se constant de construirea 

de amfiteatre şi cămine studenţeşti. A început o colaborare strânsă cu decanii Teodor 

Câmpan de la Electrotehnică, Toma Farcaş de la Mecanică, Aurel Cernătescu de la 

Construcţii și Ilie Matei de la Chimie Industrială din Iași. Pentru crearea și 

dezvoltarea unui Institut Politehnic reprezentativ pentru zona Moldovei a transferat 

Facultatea de Industrie Uşoară (Textile) de la Bucureşti la Iaşi, precum şi 

Îmbunătăţirile funciare (Hidrotehnica) de la Galaţi la Iaşi. 

În anul 1952 Cristofor I. Simionescu a fost numit, prin hotărâre de guvern, 

membru în Comitetul pentru învăţământul superior care-l avea ca preşedinte pe 

academicianul Ilie G. Murgulescu, de la care și-a însușit „angajamentul, pe viaţă, cu 

pasiune şi trudă, în serviciul instrucţiei publice”
23

. Astfel, în sfera de preocupări ale 

profesorului intrau învăţământul tehnic superior şi de specialitate, învăţământul 

medical şi sportul universitar. Timp de doi ani, a făcut „naveta” la Bucureşti, postul 

de rector fiind suplinit de prietenul său, profesorul Tiberiu Golgoţiu. 
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La Bucureşti a locuit într-o cămăruţă din căminul Politehnicii, de pe strada 

Polizu, iar acasă se întorcea sâmbăta. Această perioadă a fost caracterizată de viitorul 

rector drept o adevărată „şcoală managerială”
1
, obligat fiind să-şi însuşească noi 

cunoştinţe în arta de a conduce.  

A contribuit meritoriu la pregătirea unor documente esenţiale pentru 

organizarea învăţământului: reţeaua şcolilor medii tehnice şi superioare, noi planuri şi 

programe pentru acestea, candidatura în ştiinţe şi docentura (doctoratele), cercetarea 

ştiinţifică studenţească.  

În anul 1954 şi-a reluat activitatea de rector al Institutului Politehnic „Gh. 

Asachi” din Iaşi, în paralel continuând munca pentru dezvoltarea şi consolidarea 

şcolii superioare tehnice din Iaşi.  

Odată cu creșterea numărului de studenţi, a fost nevoie de mărirea spaţiului 

pentru cazări şi de stabilirea amplasamentului şi a documentaţiei campusului 

universitar „Tudor Vladimirescu” în zona industrială a oraşului. Această lucrare a fost 

realizată cu un uriaş efort al cadrelor didactice ale institutului. 

A contribuit fundamental la organizarea unei biblioteci centrale, cu filială pe 

facultăţi, a unei litografii pentru apariţia cărţilor tehnice și a expoziţiilor în Sala 

Paşilor Pierduţi de la Institutul Politehnic din  Iași.  

La Institutul de Industrie Uşoară din Iaşi, devenit Facultatea de Textile, 

Cristofor I.  Simionescu a predat primul curs de chimie macromoleculară din ţara 

noastră. Atunci s-au pus bazele şcolii de ştiinţa şi tehnologia polimerilor naturali şi 

sintetici. La consolidarea învăţământului textil au contribuit şi profesorii: Vasile 

Diaconescu, D. Rusu, Aurel Marchiş, Olimpia Marchiş, Vasile Copilu. 

Profesorul Simionescu a fost ales, mai apoi, deputat de Bârlad în Parlament, 

membru corespondent (1955) şi titular (1963) al Academiei Române, preşedinte al 

Filialei din Iaşi a acesteia (1963-1974). A fost ales membru al Academiei Române 

(1955) la propunerea profesorilor Radu Cernătescu, Ilie Murgulescu şi Mircea Savul. 

În perioada 1963-1974, profesorul Simionescu a condus, concomitent, atât 

Institutul Politehnic cât şi Filiala Iaşi a Academiei  Române.  

Activitatea științifică  

Paralel cu activitatea didactică, a desfăşurat o bogată muncă ştiinţifică, 

efectuând şi conducând numeroase cercetări în domeniile chimiei organice şi 

macromoleculare, chimiei lemnului şi stufului, chimiei şi tehnologiei celulozei, 

chimiei polizaharidelor, mecanochimiei polimerilor, plasmochimiei, sintezei şi 

studiului unor precursori ai materiei vii, etc. Astfel, în 1950, Cristofor I.  Simionescu 

a început un amplu studiu privind obţinerea şi valorificarea proteinelor vegetale în 

industria hârtiei. Această lucrare a fost distinsă cu Premiul de Stat în anul 1954. 

La insistenţele profesorului Simionescu, Institutul de Chimie al Academiei 

Române a fost orientat spre studiul compuşilor macromoleculari, primind numele de 

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Pöni”.  

De numele său se leagă contribuțiile aduse la sinteza mecanochimică a 

compușilor macromoleculari (poliamide-poliesteri), complexarea cu metale pentru 

obținerea polimerilor semiconductori, grefarea compușilor macromoleculari pe cale 

                                                 
1
Ibidem, p. 49. 
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mecanochimică. A dezvoltat chimia de sinteză a unor compuși macromoleculari 

proveniți din acetilenă și derivați cu proprietăți semi- și fotoconductoare. A elaborat 

teoria conducției în compuși organici. De mare însemnătate sunt cercetările în 

domeniul copolimerizării și obținerii copolimerilor secvențați. A inițiat cercetări într-

un nou domeniu – sinteza polimerilor prin metode ionice pe cale electrochimică. Este 

autorul unor studii privitoare la structura fizică a compușilor macromoleculari naturali 

și sintetici, efectuate pe calea degradării menajate a polimerilor prin hidroliză și 

degradare termică. A contribuit la dezvoltarea domeniului compuşilor 

macromoleculari cu mase moleculare foarte mari. A avut importante realizări în 

sinteza unor noi iniţiatori bi- şi polifuncţionali, utilizați în obținerea copolimerilor 

bloc şi grefaţi.  

A obţinut medicamente cu structură macromoleculară, care manifestă 

activitate retard, a imobilizat enzime pe compuşi macromoleculari (materiale 

bioactive) etc. 

Rezultatele acestor cercetări au fost cunoscute atât în ţară cât şi în străinătate, 

prin publicarea în reviste de specialitate şi prin intermediul congreselor şi 

simpozioanelor internaţionale, unele dintre ele organizate inclusiv la Iaşi.  

Este autorul unor studii privitoare la speciile de lemn ce cresc pe teritoriul 

României, mai ales speciile cu dezvoltare rapidă (plop, salcie), în vederea valorificării 

materiilor prime, și al unor cercetări privind tehnologia hârtiei (procedeul alcalin de 

încleiere a hârtiei), al obținerii hârtiilor sintetice și semisintetice și al hârtiilor cu 

proprietăți speciale. 

 

Rezultate și aprecieri 

Rezultatele cercetărilor sale şi ale colectivelor pe care le-a condus le-a făcut 

cunoscute în numeroase cărţi şi studii, dintre care amintim: 

 Chimia lemnului în R.P.R. (1964); 

 Chimia stufului (1966); 

 Mecanochimia compuşilor macromoleculari (1967); 

 Stadiul actual al cercetării din domeniul grefării celulozei (1967); 

 Fracţionarea compuşilor macromoleculari (1969); 

 Chimia lemnului şi a celulozei (2 vol., 1972-1973); 

 Chimia lemnului în România. Plopul şi salcia (1973); 

 Tratat de chimia compuşilor macromoleculari (4 vol., 1973-1993); 

 Chimia algelor marine (1974); 

 Polimeri bicompatibili şi biologic activi (1980); 

 Enzime (1980); 

 Proteine (1982); 

 Originea vieţii (1983); 

 Chimie macromoleculară (1985); 

 Poliacetilene (1987); 

 Implicaţii bioenergetice ale coloranţilor (1988) ş.a. 

 A publicat, împreună cu colaboratorii, peste 800 de lucrări ştiinţifice, 

majoritatea în reviste străine de largă circulaţie internaţională şi sub conducerea sa 

s-au elaborat şi susţinut peste 100 de teze de doctorat. 
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Laureat al Premiului de Stat 

clasa a III-a (Iași, 1952) 

Diploma de Profesor 

universitar emerit (Iași, 1973) 
Diploma de Om de știință 

emerit (Iași, 1969) 

 

  

Premiul „Costin Nenițescu” 

acordat Acad. Cristofor I. 

Simionescu în 2004 

Cristofor I. Simionescu, 
Membru al Academiei de Ştiinţe 

a Republicii Moldova – 1991 

Premiul „Pogor” acordat 

Acad. Cristofor I. 

Simionescu de către 

Primăria Iași, 2000 

 

 

 

 

Brevet Ordinul Meritul 

Științific clasa I (Iași, 1966) 

Diploma de Onoare acordată Acad. Cristofor I. 

Simionescu la salonul Național CHIM-INVENT, 2005 

 Pentru activitatea sa  ştiinţifică, profesorul Cristofor I. Simionescu a fost 

apreciat cu numeroase premii şi distincţii.  

A fost Laureat al Premiului de stat clasa a III-a (1952), Om de ştiinţă emerit – 

1969, Profesor universitar emerit – 1973. 

 A fost ales membru al multor foruri ştiinţifice internaţionale – Societatea 

americană de chimie (1965), Societatea de  chimie din Franţa (1971), Academia 

Internaţională de Ştiinţa lemnului (1971),  Academia de Ştiinţe din R.D.G. (1982), 

Academia   ungară de ştiinţe (1986). 

 A fost ales membru al Comitetului Internaţional al Centrului Aharon Katzir-

Katchalsky, Israel (1991), al Societăţii de chimie industrială din Paris (1970), Doctor 

Honoris Causa al Institutului superior de chimie din Sofia, Bulgaria. 
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A fost distins cu numeroase diplome și medalii, dintre care menționăm:  

- Diploma de onoare a Academiei de Ştiinţe din Cuba; 

- Diploma de onoare a Şcolii Superioare din Slovacia; 

- Diploma de onoare a Societăţii de chimie industrială din Paris;  

- Diploma de onoare a Societăţii bulgare a oamenilor de ştiinţă; 

- Medalia Muncii (Decretul nr. 438/26.04.1949) – printre primele decorații 

primite şi înmânate la Teatrul Naţional din Iaşi; 

- Premiul de Stat al Republicii Populare Române, clasa a II-a şi Titlul de 

Laureat al Premiului de Stat al Republicii Populare Române pe anul 1952, 

pentru contribuţia adusă la valorificarea proteinelor vegetale; 

- Ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. 371/472/14.09.1953); 

- Ordinul Muncii clasa I (Decretul nr. 392 / 25.10.1960); Premiul II al 

Ministerului Industriei Chimice pentru tema „Cercetări în domeniul 

obţinerii celulozelor de mare randament” (Ordinul M.I.C. Nr. 252 din 

1 martie 1960). 

Începând cu anul 1961, profesorul Simionescu a organizat numeroase 

manifestări ştiinţifice: Simpozionul Internaţional de Celuloză şi Hârtie (11 ediţii), 

Al 3-lea Congres de Chimie Industrială (Bucureşti, 1970), Conferinţele Naţionale de 

Chimie, Al 29-lea Simpozion Internaţional de Macromolecule (1983), Primul seminar 

româno-american de chimia polimerilor (1976), A 17-a şedinţă a Comisiei de 

probleme pentru compuşi macromoleculari a Academiilor est-europene (Iaşi, 1985), 

Seminarul Iaşi-Freiburg de ştiinţa polimerilor (1992), Seminarul franco-român de 

ştiinţa polimerilor (1993; a 13-a ediţie a avut loc in anul 2016). 

A acordat o atenție deosebită promovării ştiinţei, fiind redactor responsabil al 

unor reviste de prestigiu: „Cellulose Chemistry and Technology” (redactor fondator; 

revista a împlinit peste 50 de ani de existenţă), „Memoriile secţiilor ştiinţifice ale 

Academiei Române”, „Celuloză şi hârtie” şi membru în comitetele de redacţie ale 

multor alte reviste: „Revue Roumaine de Chimie”, „Romanian Chemical Quartely 

Reviews”, „Acta Polymerica”, „European Polymer Journal”
25

 etc. 

A fost un preţios şi fidel colaborator cu articole, studii şi eseuri la 

„Contemporanul”, „Cronica”, „Viaţa studenţească”, „Viaţa Politehnicii”, „Flacăra 

Iaşului”, „Opinia”, „Ateneu”, „Tribuna României” etc., cu emisiuni la Radio Iaşi şi 

Radio Bucureşti, precum şi cu apariţii oportune la televiziune.  

A participat activ şi divers la viaţa epocii, la îndrumarea acesteia, 

legitimându-şi o multiplă condiţie, de om al şcolii, de om de ştiinţă şi publicist. 

A fost unul dintre fondatorii Muzeului Politehnic din Iași (astăzi Muzeul 

Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”), participând și conducând cu multă competență 

comisiile de concepție și avizare a tematicilor de înființare a instituției, în anul 1955.  

Cristofor I. Simionescu dispunea de o cultură vastă, o pregătire științifică 

excepțională, un spirit ascuțit și larg, cuprinzător, capabil de a formula clar 

generalizări, dovedind totodată și un deosebit dar de sinteză. Participa la dezbateri, 

emitea ipoteze, dădea sugestii, dar mai ales avea darul de a îmbina claritatea 

expunerii cu perfecțiunea formei. Fraza era nuanțată, expunerea liberă și exprimarea 

deosebit de clară.  

A fost pasionat de muzica clasică, dar și de frumusețile naturii, admirându-le, 

în special, pe cele din zona Bucovinei. A publicat și lucrări privitoare la istoria 

chimiei, (Figuri de chimiști români, 1964) și la relația dintre științe și filosofie, 

precum și eseuri (Gânduri, 5 volume). 
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A condus cu multă competenţă destinele cercetătorilor ştiinţifici ieşeni prin 

funcţiile pe care le-a ocupat la Academia Română: Preşedinte al Filialei Iaşi a 

Academiei Române (1963-1974, 1990-2001), membru al Prezidiului Academiei 

Române (din 1963), vicepreşedinte al Academiei Române (1974-1990) şi Preşedinte 

(cu delegaţie) a Academiei Române (1977-1980). 

În perioada 1996-2007, profesorul Cristofor I. Simionescu a fost profesor 

consultant, ocupându-se cu aceeaşi dăruire, care l-a caracterizat întreaga viaţă, de 

problemele Facultăţii de Chimie Industrială. 

S-a stins din viață în anul 2007, lăsând posterității o bogată operă științifică 

care-l recomandă drept una dintre cele mai importante personalități ale științei și 

învățământului superior (nu numai chimic) de la mijlocul secolului XX și începutul 

secolului XXI din țara noastră. 

Începând din 2008 se desfășoară la Iași și București, în memoria marelui 

savant, Simpozionul internațional „Cristofor Simionescu”, iar din 2013, în cadrul 

Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iași (fosta Facultate de Chimie 

Industrială; începând din acest an, Facultatea poartă numele academicianului 

Cristofor Simionescu) se organizează concursul tematic de chimie care-i poartă 

numele, concurs la care participă anual sute de elevi. 

Memoria sa este permanent omagiată la Muzeul „Pöni-Cernătescu” din cadrul 

Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în cadrul Camerei Personalităţilor 

ieşene în domeniul chimiei, aducându-se mereu în actualitate, prin mărturii (cărţi de 

specialitate, fotografii, diplome şi obiecte personale), contribuţia deosebită pe care 

distinsul academician a avut-o la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului universitar 

chimic din ţara noastră. 

În anul 2014 i s-a conferit titlul de cetăţean de onoare (post mortem) al 

oraşului Salcea, respectiv al orașului Suceava (2015). 

Încheind această succintă prezentare, am dorit să readucem în actualitate 

personalitatea academicianului Cristofor I.  Simionescu care, prin rezultatele obţinute, 

a contribuit esenţial la progresul cunoaşterii ştiinţifice, determinând schimbări 

profunde în metodologia cercetării. Prin laborioasa și complexa sa activitate a 

reprezentat și reprezintă un adevărat model de competenţă şi pasiune pentru toţi cei 

interesaţi de istoria chimiei și învățământului superior chimic din țara noastră.  

Un fragment din Prelegerea prezentată elevilor şi colaboratorilor cu prilejul 

împlinirii vîrstei de 60 de ani reflectă crezul intelectualului Cristofor I. Simionescu, a 

cărui permanentă misiune a fost legată de slujirea cu devotament a științei și 

învățământului românesc:  

„Ştiu că mă găsesc în amurgul vieţii. Beneficiez încă de claritatea minţii, de 

puterea de muncă, de o anumită înţelepciune şi de marea dorinţă de a-mi duce la capăt 

proiectele de viitor. Cât timp voi mai putea ţine condeiul în mână, nu voi înceta să 

comunic cu cei care vin după mine. Cât timp voi putea fi de folos elevilor, 

colaboratorilor, semenilor mei, mă voi dărui cu pasiune, afecţiune şi dinamism. Sper 

să dispun de tăria de a mă retrage în momentul în care voi simţi că-mi slăbesc 

puterile, spre a nu mă ruşina în faţa elevilor mei şi a beneficia de clemenţa lor. Doresc 

să le las imaginea unui om dârz, activ şi volubil, care a ţinut la demnitate şi şi-a apărat 

convingerile. 

Foarte multe succese îşi au sorgintea în climatul şi sprijinul, care nu pot fi 

cântărite prin vorbe, ale familiei şi, în special, ale tovarăşei mele de viaţă. Ea m-a 

suportat aşa cum sunt: inegal şi permanent preocupat de gândurile mele, duios şi 
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violent, absent de la îndatoririle casnice şi surd la solicitările zilnice. Ea mi-a crescut 

doi băieţi modeşti, cu suflet catifelat şi cu ţinuta sobră, care nu mi-au dat probleme în 

nicio împrejurare. Ea a intervenit discret în perioadele de cumpănă, cu sfaturi sau cu 

critici, m-a îndemnat să mă concentrez pe obiective mari şi să mă cruţ: mi-a fost cea 

mai anonimă şi mai valoroasă colaboratoare. Îi mulţumesc ei, înaintea tuturor 

celorlalţi care m-au sprijinit să înfrâng greutăţile, să rezist la impactul cu viaţa şi să 

clădesc opera de durată”. 
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Institutul de chimie macromoleculară „Petru Poni“ din Iaşi 

„Institut de excelenţă al Academiei Române“ 

 

 

Omagiind trecutul, clădim prezentul, pregătim viitorul! 

 

Per aspera ad astra! 

 Se spune că fără trecut nu există viitor. Drept urmare, o prezentare a 

Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” nu poate fi desprinsă de 

„cultura” regională în domeniul chimiei, dezvoltată cu viteze diferite pe o perioadă de 

peste 300 de ani. Primele noţiuni de chimie teoretică sunt introduse la început de veac 

XVIII de Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei şi cărturar luminat, în cartea 

despre chimistul olandez Van Helmont (1709), deschizând astfel perioada 

preştiinţifică a dezvoltării chimiei în România [1]. Au trecut apoi peste o sută de ani 

până la începutul perioadei didactice, marcată de înfiinţarea Academiei Mihăilene 

(1835) - prima instituţie de învăţământ superior din Moldova - şi a Universităţii din 

Iaşi (1860). Din păcate, o parte din clădirea Academiei Mihăilene cade pradă 

modernizării lipsite de preţuire pentru cultura trecutului din anii ’50-’60 ai secolului 
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trecut. Universitatea veche există şi astăzi, ca o latură a Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Grigore T. Popa”, situată în centrul vechi al oraşului, la care s-a adăugat în 

1910 clădirea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

 Ca efect al unei noi legi a învăţământului (1878), Facultatea de Ştiinţe a 
Universităţii cunoaşte o dezvoltare notabilă, în 1892 luând fiinţă Catedrele de Chimie 
Organică şi Chimie Anorganică cărora li s-a alăturat, în 1906, Chimia Agricolă. 
Constantin Ştefan Micle (1820 – 1879) - profesor la Catedra de Ştiinţe Naturale de la 
Academia Mihăileană din Iaşi unde preda fizica, chimia, mineralogia, istoria naturală 
– pune bazele primului laborator universitar de chimie, transferat apoi la Catedra de 
Fizică şi Chimie a Universităţii din Iaşi. Generaţia următoare – Petru Poni (Preşedinte 
al Academiei Române între anii 1898-1901 şi 1916-1920) şi Anastasie Obregia – 
studenţi ai profesorului Micle – separă (1878) cele două discipline, fizica şi chimia, 
inaugurează în cadrul Catedrei de Chimie un laborator modern, după model german, 
şi dezvoltă primele cercetării ştiinţifice în chimie cu lucrări asupra mineralelor şi 
petrolului din ţară. Petru Poni dovedeşte prezenţa hidrocarburilor aromatice în 
petrolul românesc, iar Anastasie Obreja, în cadrul Catedrei de Chimie Organică 
dezvoltă studii de stereoizomerie, sinteză de coloranţi, chimie tehnologică, imaginand 
o teorie asupra încatenării atomilor, bazată pe variabilitatea afinităţii cu care diferite 
elemente se unesc într-o moleculă. Prima Catedră de Chimie Fizică din România este 
înfiinţată abia în 1913 la Universitatea din Iaşi de către Petre Bogdan format la şcoala 
germană cu Oswald, la Leipzig şi cu Wan’Hoff, la Berlin. 
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 Între cele două războaie mondiale, după criza economică din anii `29-`33 ai 

secolului trecut şi pe fondul unui avânt industrial notabil al ţării, învăţământul 

superior şi cercetarea în chimie cunosc o dezvoltare susţinută legată de personalitatea 

marcantă a lui Radu Cernătescu, pe rând profesor de chimie analitică şi anorganică la 

Universitatea din Iaşi şi la Şcoala Politehnică din Iaşi. Sunt de amintit lucrările sale 

asupra sulfocianurilor, arseniţilor alcalini şi sărurilor complexe, metodele de dozare a 

metalelor grele sau studiile asupra apelor din râuri, lacuri şi limanuri. Îi urmează 

Constantin Vasile Gheorghiu (1894-1957) şi Ilie Matei (1895-1969). 

 
 Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”: de la chimie la 
ştiinţa  polimerilor 

 În anul 1948, în anii grei de după război, când Academia Română şi-a asumat 

organizarea celor trei filiale din Iaşi, Cluj şi Timişoara şi a unor institute proprii de 

cercetare, la Iaşi, în mod firesc, s-a apelat la cadrele universitare cu experienţă în 

cercetare, recunoscute naţional şi internaţional, din Universitatea „Al. I. Cuza” şi din 

Institutul Politehnic „Gh. Asachi” pentru conturarea primului nucleu al unui institut 

de chimie. Menţionat ca unitate a Filialei ieşene a Academiei Române, încă din 1948, 

Institutul de Chimie a funcţionat ca atare din anul 1951. Academicianul Radu 

Cernătescu, preşedintele Filialei Iaşi a Academiei, a devenit primul director al 

institutului. 

 

 

 În 1950, s-a decis construcţia sediului institutului în aşa numitul Parc al 

Expoziţiei, din Dealul Copoului. În clădirea Moldova - fost pavilion administrativ al 

expoziţiilor agrare ale ţărilor din sud-estul Europei până în anul 1938 - s-a organizat 

prima bibliotecă a institutului. S-a proiectat şi construit mai întâi aripa sudică a 

clădirii, terminată în 1956, când cercetătorii s-au instalat în noile laboratoare (1100 

mp) şi institutul a primit numele savantului Petru Poni. Inaugurarea festivă a noului 

sediu a avut loc în 1957, în cadrul unei sesiuni de comunicări. În perioada 1969-1970 

s-a construit corpul central al institutului (1000 mp), completat în 1972 cu aripa de 

nord (1100 mp). În 1973 s-a construit în incintă o staţie pilot multifuncţională, pentru 

experimentări şi microproducţie. 
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 Primii ani de activitate de cercetare ai Institutului de Chimie „Petru Poni” s-au 

caracterizat prin abordarea unui număr mare de teme, plecând de la experienţa iniţială 

a corpului de cercetare. Apar primele lucrări în domeniul combinaţiilor complexe. În 

paralel demarează primele studii din domeniul chimiei macromoleculare, centrate pe 

extracţia şi valorificarea multiplă a proteinelor vegetale.  

 În 1960, autorităţile centrale ale statului au încercat să impună orientarea 

exclusivă a activităţii institutului spre domeniul industriei uşoare, dar conducerea 

institutului şi cea a Academiei Române nu au urmat această direcţie. Deceniul  

1960-1970 a marcat o serie de evenimente importante în viaţa institutului. În urma 

acumulării de rezultate fundamentale şi aplicative de certă valoare în ştiinţa 

polimerilor, în 1964 Acad. Cristofor I. Simionescu propune şi obtine orientarea 

institutului spre domeniul chimiei macromoleculare. Din acelaşi an institutul 

functionează sub denumirea de Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”. 

Investigaţiile în chimia, fizica şi fizico-chimia polimerilor se diversifică şi, 

concomitent, are loc o creştere importantă a numărului de cercetători, repartizaţi în 

mai multe laboratoare. În 1960, lucrau în institut 67 de cercetători, numărul crescând 

progresiv până la 138 în 1989. 

 

 
  

După decesul Academicianului Radu Cernătescu (1958), direcţia institutului a 

fost preluată de Prof. Ilie Matei (1958-1963) şi apoi de Prof. Ioan Zugrăvescu  

(1963-1970), ambii membri corespondenţi ai Academiei Române. În anul 1970, la 

conducerea institutului a venit Acad. Cristofor I. Simionescu (1970-2000), urmat în 

perioada 2001- 2014 de Acad. Bogdan C. Simionescu şi apoi de Dr. Anton Airinei. 

 Cercetările din domeniul chimiei macromole-culare s-au dezvoltat prin 

investigarea proceselor de foto- şi termodistrucţie a celulozei, a studiilor referitoare la 

compoziţia chimică a speciilor lemnoase şi stufului indigen (s-a ajuns inclusiv la 

valorificarea industrială a stufului din Delta Dunării), a mecanismelor proceselor de 

polimerizare radicalică. Erau studii de pionierat, care marcau pătrunderea şi afirmarea 
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institutului pe arena ştiinţifică internaţională şi abordau, pentru prima dată în 

România, ştiinţa compuşilor macromoleculari aproape concomitent cu începuturile 

domeniului în ţări dezvoltate (în 1953, „părintele” chimiei macromoleculare, 

Hermann Staudinger, a obţinut Premiul Nobel pentru „descoperirile sale în domeniul 

chimiei macromoleculare”; la sfârşitul secolului trecut, mulţi analişti considerau că 

secolul XX a fost „secolul polimerilor”). Important este faptul că şcoala ieşeană de 

ştiinţa polimerilor era recunoscută şi apreciată internaţional prin rezultatele pe care le 

publica în reviste străine, prin originalitatea direcţiilor de cercetare pe care le 

propunea şi dezvolta, prin contactele şi legăturile create şi consolidate cu şcoli din 

Europa, Uniunea Sovietică, SUA sau Japonia. Au fost efectuate cercetări privind 

fibrele celulozice artificiale, s-a pătruns în chimia ligninei, grefării si funcţionalizării 

celulozei.   

 În 1963, au început cercetările din domeniul polimerilor heterociclici 

termostabili. Ulterior, acestea cresc ca amploare şi se diversifică în mai multe 

subdomenii. Primele rezultate sunt prezentate la IUPAC International Symposium on 

Macromolecules în 1963, Praga. Urmează monografia Polimeri heterociclici de 

L. Crivetz şi I. Zugrăvescu (Editura Academiei, 1971) şi numeroase lucrări originale 

publicate în reviste de circulaţie internaţională. Unii dintre polimerii heterociclici 

termostabili studiaţi au fost experimentaţi şi utilizaţi în industria electrotehnică sau 

cea de componente electronice. 

 Afirmarea ştiinţifică a institutului a permis organizarea la Iaşi, în anul 1968, a 

primei Conferinţe Republicane de Chimie Macromoleculară (161 comunicări, dintre 

care 38 elaborate de cercetătorii institutului). Manifestarea a prilejuit participarea a 

40 de specialişti de prestigiu din străinătate (G. Smets, K. Takemoto, J. Parrod, 

Elfride Husemann, K. J. Ivin, H.-J. Cantow, Eligia Turska, R. Hosemann, G. G. 

Cameron, H. Kammerer, J. W. Breitenbach şi alţii). 

 
 De la cercetare fundamentală la cercetare aplicativă şi înapoi 
 Dezvoltarea institutului a urmat un drum în strânsă dependenţă de politica de 

stat în domeniul cercetării. În 1970, la nivel central s-a decis ca finanţarea cercetării 

să se efectueze majoritar din contracte cu industria sau cu întreprinderi economice, iar 

susţinerea financiară a cercetărilor fundamentale orientate să fie asigurată, între 10 şi 

20 la sută, de către Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (CNST). Această 

măsură afecta serios libertatea cercetătorilor în alegerea şi dezvoltarea tematicii şi a 

determinat reorientarea treptată - cel puţin parţial - a acesteia către cercetarea 

aplicativă, cu efecte importante asupra economiei româneşti prin implementarea unor 

tehnologii autohtone de obţinere a polimerilor. Tot în acelaşi an, s-a hotărât transferul 

institutelor de cercetare ale Academiei Române în cadrul Ministerului Învăţământului 

sau al altor ministere. O nouă decizie de transfer a institutului a avut loc în 1975, prin 

integrarea sa forţată în Ministerul Industriei Chimice, sub coordonarea Institutului 

Central de Chimie (ICECHIM) Bucureşti. 

Începând din anul 1970, în institut s-au construit staţii pilot de benzi adezive ori 

repere poliuretanice şi au demarat cercetările privind siliconii, prin elaborarea 

tehnologiilor de obţinere a organohalogensilanilor, precursori ai polisiloxanilor. S-au 

iniţiat şi dezvoltat studii de polimerizare a acestora în vederea obţinerii de 

poliorganosiloxani (uleiuri, emulsii, elastomeri, răşini sau vaseline). S-au proiectat şi 

construit patru staţii pilot experimentale şi de producţie la Combinatul Chimic 

Borzeşti. În aceeaşi perioadă, s-au dezvoltat cercetări privind o gamă largă de 
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intermediari şi polimeri cu azot, sulf şi fosfor, cu proprietăţi ignifuge. Toate aceste 

eforturi au condus la rezultate originale, brevetate, în parte aplicate pe diferite 

platforme industriale în producerea de mic, mediu şi chiar mare tonaj al produselor 

dezvoltate până la faza de pilot industrial în laboratoarele institutului. 

 

 Au fost fundamentate şi aplicate tehnologii de obţinere a hârtiilor tehnice 

pentru o gamă largă de utilizări, s-a investigat cancerul vegetal indus de Bacterium 

Tumefaciens, modificarea raportului celuloză/lignină în tumorile lemnului, inhibarea 

acestora cu ajutorul antioxidanţilor. Multe din direcţiile menţionate erau de mare 

interes şi noutate ştiinţifică şi au fost receptate şi recunoscute ca atare, chiar în acei 

ani, de către comunitatea internaţională. 

 S-au studiat răşinile fenolice de turnare, au demarat cercetările în chimia 

poliuretanilor prin sinteza dibenzildiizocianatului (DBDI) şi a poli(etilenglicol 

adipatului), materii prime necesare în obţinerea pielii sintetice. S-au obţinut, prin 

procedee originale, primele mostre de elastomeri poliuretanici, construindu-se ulterior 

un pilot pentru DBDI la Combinatul Chimic de Fibre Sintetice Săvineşti. Ulterior, 

începând cu anul 1980, s-a lansat un program naţional de realizare a poliuretanilor 

pentru piele sintetică, program la care institutul a avut o contribuţie majoră prin 

elaborarea tehnologiilor pentru materiile prime, s-au construit la CFS Săvineşti 

instalaţiile de producţie corespunzătoare, iar la Bucureşti instalaţia pentru realizarea 

pielii sintetice. 

 Au fost demarate cercetări din domeniul modificării chimice a polimerilor în 

scopul realizării de răşini schimbătoare de anioni; pentru obţinerea acestora, s-a 

folosit iniţial novolacul, iar ulterior s-au sintetizat copolimeri suport 

stiren/divinilbenzen sau copolimeri acrilici. Unele dintre aceste produse au fost 

realizate experimental pe instalaţiile de la Combinatul Chimic Victoria. Trebuie, de 

asemenea, menţionate cercetările privind sinteza şi caracte-rizarea unor polielectroliti 

anionici, cationici sau amfoteri, utilizarea lor drept floculanţi, agenţi antistatici, 

anticrustă, sau pentru condiţionarea solurilor etc. S-a realizat, în industrie, o instalaţie 

experimentală şi productivă pentru polielectroliţii maleici. 

 Alt domeniu abordat a fost cel al obţinerii conjugatelor între polimeri naturali 

sau sintetici şi substanţe fitofarmaceutice, inclusiv prin tehnici de microincapsulare 

interfacială. Ulterior, s-au realizat şi caracterizat conjugate dintre polizaharide şi 

diverse clase de medicamente.  

 Sinteza, caracterizarea şi aplicaţiile unor polimeri semiconductori şi 

fotosensibili au făcut obiectul unor cercetări începute în aceeaşi perioadă. S-au 

obţinut polimeri pe bază de complecşi cu transfer de sarcină sau polimeri cu 

proprietăţi de fotorezist negativ pentru utilizări în electronică şi microelectronică.  
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 Cercetătorii institutului au iniţiat şi dezvoltat, de asemenea, investigaţii în 

modificarea în câmp de plasmă rece a unor polimeri naturali, precum celuloza (fibre, 

fire, filme sau ţesături), ca şi a unor polimeri sintetici, în vederea realizării unor noi 

materiale şi dispozitive. 

 De amintit studiile asupra evoluţiei moleculare şi celulare, sinteza în plasmă 

rece a protobiomoleculelor sau protobiopolimerilor, în condiţii similare cu cele din 

era primară a pământului (modelul şi teoria „la rece” a apariţiei materiei vii, impuse 

de şcoala ieşeană). S-a efectuat testarea proprietăţilor catalitice şi protoenzimatice a 

compuşilor sintetizaţi . 

 La începutul anilor ’80, Institutul Central de Chimie a preconizat mutarea 

institutului în hale de microproducţie – spaţii care urmau să se construiască pe 

platforma Combinatului de Fibre Sintetice Iaşi – clădirea proprie, de curând 

terminată, urmând să fie transferată unor unităţi de învăţământ. Conducerea 

institutului a reuşit să evite aplicarea acestor măsuri neînţelepte şi abuzive. 

 Deceniul `70-`80 a reprezentat o perioadă dificilă în dezvoltarea institutului 

datorită restricţiilor financiare impuse de politica statului din acea perioadă, în care 

importurile au fost, practic, eliminate. Institutul era implicat în aşa-numitele programe 

prioritare, cu unele dintre prevederi aberante. Spre exemplu, programul de siliconi 

prevedea realizarea cercetării şi punerea în producţie a cauciucului fluorosiliconic, 

pentru care cererea era de 3 kg/an la nivel naţional. Orice achiziţie de materiale 

(chimicale, solvenţi, sticlărie) sau echipamente din import a fost stopată, astfel încât 

evenimentele de la sfârşitul anului 1989 găsesc institutul într-o stare precară, cu dotări  

vechi de peste 20-30 de ani, perimate nu numai moral, dar şi fizic.   

 Anul 1990 a adus modificări majore nu doar în viaţa socio-politică a ţării, dar 

şi în institut. După reintegrarea în sistemul de cercetare al Academiei Române, 

institutul şi-a schimbat profilul rapid, de la cercetare aplicativă la cercetare 

fundamentală, nu numai datorită misiunii statutate de noua coordonare, dar şi din 

cauza colapsului industrial generat de tranziţia de la economia centralizată la 

economia de piaţă, susţinut şi de o multitudine de factori interni (lipsa strategiilor 

naţionale, management defectuos, corupţie, legislaţie în continuă modificare ...) şi 

externi (pierderea pieţelor de aprovizionare şi desfacere tradiţionale pentru Europa de 

Est, războaiele în vecinătatea ţării sau din zonele furnizoare de produse petroliere...). 

Partenerii industriali ai institutului fie au dispărut, fie şi-au reorientat producţia. Noile 

întreprinderi mici şi mijlocii au capacitate inovatoare scăzută, iar noile companii 

mari, multe cu capital străin nu s-au arătat interesate de colaborare cu cercetarea 

românească. În acelaşi timp, finanţarea directă din bugetul Academiei Române abia 

dacă acoperea la minim cheltuielile generale, astfel încât lipsa de perspectivă a 

institutului s-a manifestat şi în primii ani ai tranziţiei. Din cauza inflaţiei puternice, 

salarizarea personalului era la limita subzistenţei – în programele de asistenţă pentru 

alocare de locuinţe din fondul locativ al primăriilor, cercetătorii se aflau pe locul doi, 

după persoanele cu handicap. 

 Granturile Academiei Române, iniţiate în 1994 de către Acad. Nicolae 

Simionescu – bun cunoscător al sistemului de finanţare a cercetării din Statele Unite, 

în urma stagiilor efectuate în laboratorul lui Emil Palade, cercetător de origine 

română, deţinător al premiului Nobel – au contribuit substanţial la sensibilizarea 
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corpului de cercetare românesc la problematica surselor alternative, competitive de 

finanţare, în ciuda bugetelor extrem de mici disponibile. Acelaşi efect l-au avut şi alte 

programe deschise de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, finanţările de proiecte 

de către Banca Mondială etc., iar cercetătorii institutului s-au aliniat relativ repede la 

noul sistem. Dacă în anul 2000, în institut erau derulate zece proiecte finanţate 

competitiv, numărul acestora s-a mărit substanţial, în ultimii zece ani finanţarea pe 

cale competitivă fiind similară sau chiar depăşind finanţarea de la bugetul de stat, 

graţie şi proiectelor europene din programele cadru 5-7 şi programelor de fonduri 

structurale nerambursabile.  

 Pe lângă asigurarea unei salarizări motivante a personalului, bugetele 

proiectelor au fost utilizate pentru îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, de la 

echipamente înalt performante la spaţii de cercetare moderne. Institutul dispune astăzi 

de o bază materială excepţională pentru sinteza şi caracterizarea polimerilor şi 

materialelor polimere, două laboratoare certificate şi o unitate de transfer tehnologic 

multifuncţională, utilizată, în prezent, pentru producţie la scară mică de materiale 

poliuretanice şi siliconice sau pentru prelucrarea biomasei vegetale. Din Programul 

PSCCE a fost finanţat noul Centru de Bionanomateriale şi Biopolimeri, construit prin 

restructurarea unei staţii pilot aflate în conservare. Cele trei nivele ale centrului 

adăpostesc laboratoare de caracterizare, chimie şi biochimie dotate modern. 

 

 
  

 Misiune, strategie, performanţă, vizibilitate 

 Ca institut al Academiei Române, principalul obiectiv al institutului este 

dezvoltarea unor domenii de cercetare aliniate la temele moderne, fierbinţi ale 

cercetării europene şi internaţionale. Fără a părăsi domeniul principal de cercetare - 

ştiinţa polimerilor – programele de cercetare ale institutului au fost reconsiderate 

periodic utilizând atât sistemul apelului intern de propuneri de proiecte (dezvoltare de 

jos în sus), cât şi pe cel al promovării domeniilor considerate strategice pentru institut 

propuse de către Consiliul ştiinţific (dezvoltare de sus în jos). Au fost impulsionate, 

astfel, cercetări în domeniile biomaterialelor (sisteme de eliberare controlată de 

medicamente, vectori nonvirali pentru transport de acizi nucleici, hidrogeluri pentru 

inginerie tisulară), materialelor electro- şi optoactive pentru micro/nanoelectronică, 

materialelor nano-structurate/nanodimensionate, chimiei supramoleculare ori 

valorificării complexe a biomasei vegetale, materialelor pentru protecţia mediului – toate 

reflectate într-un număr important de lucrări ştiinţifice publicate. Valoarea lucrărilor poate 

fi exemplificată şi prin apariţia lor pe coperţile unor reviste prestigioase. 
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Finanţarea institutului pe categorii de surse 

 Cercetarea performantă, realizată în mod susţinut depinde de calitatea resursei 

umane, a infrastructurii disponibile ca şi de a infrastructurii disponibile şi de 

atmosfera de lucru colegială, constructivă şi serioasă. Singura posibilitate de 

menţinere a infrastructurii de cercetare în pas cu dezvoltarea tehnicilor de investigare 

este accesarea de surse alternative de finanţare. In ultimii cincisprezece ani, 

cercetătorii au depus eforturi importante în această direcţie, eforturi care au avut ca 

rezultat creşterea procentuală a finanţării competitive din totalul veniturilor 

institutului, în unii ani depăşind finanţarea directă din bugetul Academiei Române. 

Rămâne încă un deziderat accesarea resurselor private - încă insuficient prezente, 

active şi solide financiar la scară naţională – care, în această perioadă, nu au depăşit 

3-4% din veniturile institutului. 

 „Publish or perish” (publică sau vei pieri) [2] a fost în mod continuu deviza 

institututului, chiar în acele vremuri de orientare preponderentă a cercetării spre 

aplicaţii tehnologice, deviză susţinută cu tenacitate de Acad. Cristofor I. Simionescu, 

directorul institutului, eminent dascăl, om de ştiinţă şi de cultură în acelaşi timp. In 

intervalul 1980-1989, cu toată presiunea exercitată de obligativitatea angajarii în 

cercetarea contractuală, s-au publicat, mai ales în străinătate, peste 400 de lucrări. 

Datele statistice arată că, de la înfiinţare până în 1989, institutul a publicat peste 2000 

de lucrări ştiinţifice, dintre care peste 1000 în reviste străine. În ultimii 25 de ani, 

cercetătorii institutului sunt autori sau coautori la peste 3600 de lucrări publicate în 

reviste cotate ISI, care au peste 18000 citări, conform apps.webofknowlefge.com. 

Numărul de citări a crescut în mod continuu, evidenţiind creşterea calitativă a 

lucrărilor şi a interesului de care se bucură în comunitatea ştiinţifică. 

 Institutul se situează, astfel, la evaluările periodice pe primele locuri între 

institutele Academiei Române, iar pe plan naţional ocupă locul întâi în domeniul 

ştiinţei materialelor. Vizibilitatea sa internaţională poate fi evidenţiată şi de lucrările 

care apar pe coperţile unor reviste prestigioase. 
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 De exemplu, ICMPP a fost promovat pe coperţile revistelor publicate de 

Royal Society of Chemistry în 2015 [3-7], vizibile şi pe pagina Academiei Române 

(https://academiaromana.wordpress.com). 

 

https://academiaromana.wordpress.com/
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 O altă cale prin care cercetătorii s-au afirmat este cea a comunicărilor 
prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale cu comitet de program - în medie 
peste 150 de comunicări anual - şi prin numeroasele conferinţe invitate. Institutul 
organi-zează, de asemenea,  manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional - 
prilej de promovare a rezultatelor proprii, de schimb de informaţii şi de iniţiere de noi 
colaborări. Sunt de amintit sesiunile de comunicări în cadrul Zilelor Academice 
Ieşene - Sesiunea „Progrese în ştiinţa compuşilor organici şi macromoleculari” (ediţia 
a XXV-a a avut loc în anul 2015), Colocviile franco-române de polimeri (primul a 
avut loc la Iaşi, în 1993, următoarele desfăşurându-se alternativ în oraşe din Franţa şi 
România cu o periodicitate de doi ani; a 12-a ediţie va avea loc anul acesta la Sophia 
Antipolis, Franţa), Simpozioanele bilaterale în coorganizarea Institute of Thin Film 
Technology and Microsensorics, Teltow, Germania şi ICMPP, Simpozioanele 
Cristofor I. Simionescu „Frontiers in Macromolecular and Supramolecular Science” 
(a 8-a ediţie în 2016) având ca promotor pe Dr. Virgil Percec (University of 
Pensilvania), fost doctorand al marelui nostru dascăl (cu acest prilej au coferenţiat la 
Bucureşti şi Iaşi personalităţi marcante ale ştiinţei polimerilor, inclusiv laureaţi ai 
Premiilor Nobel: Robert Grubbs – SUA, Jean-Marie Lehn – Franţa).  

O parte din rezultatele obţinute au fost valorificate şi prin brevetări - în 
perioada 2000-2015, OSIM a acordat peste 50 de brevete unor autori din institut, 
dovadă a preocupării pentru scăderea perioadei de implementare a rezultatelor 
cercetării în economia reală. Sub acest aspect, institutul se situează pe primele trei 
locuri ca unitate inovativă în ţară, cu medalii de aur, argint, bronz şi diplome la 
saloanele de invenţii de la Geneva, Bruxelles, Moscova etc. Imbunătăţirea serviciilor 
de cercetare către parteneri industriali se află, de asemenea, în atenţia echipei de 
conducere a institutului. Sunt organizate, frecvent, mese rotunde şi ateliere de lucru 
pentru crearea legăturilor între mediul de cercetare şi cel economic. Institutul 
coordonează sau este partener în proiecte dezvoltate cu parteneri industriali din ţară şi 
străinătate. Sunt, astfel, de amintit numeroasele proiecte din cadrul Programului 
Naţional II - parteneriate sau proiectele europene orientate spre găsirea de soluţii 
pentru obţinerea de materiale spongioase din resurse regenerabile (proiect SPONGE 
în programul GROWTH, PC5), pentru procesarea pietrei (proiect I-STONE, PC6), 
pentru biotehnologii de procesare a materialelor lemnoase (proiect AFORE, PC7) sau 
pentru obţinerea de biomateriale cu utilizări în chirurgia cardiacă (proiect 
BIOSCENT, PC7). Ultimul proiect menţionat a avut drept rezultat inclusiv un brevet 
internaţional  
(Dr. C. Ciobanu, responsabilul român, este printre coautori) ce va fi pus în aplicare de 
un spin-off înfiinţat în Marea Britanie. 
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Reluate cu mare dificultate după 1990, prin eforturi personale ale 
cercetătorilor, colaborările internaţionale s-au dezvoltat rapid, în special după anul 
2000, prin proiectele COST, Eureka, NATO, programele cadru ale Comisiei 
Europene, programele bilaterale ale Academiei Române sau ale Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării. Astăzi institutul are conexiuni cu centre de 
cercetare/învăţământ din aproape toate ţările europene, China, Japonia, Rusia, Turcia, 
Canada, SUA. Este membru al Platformelor tehnologice europene (EuMat) şi al 
diferitelor asociaţii profesionale (de exemplu, EPNOE, la care au aderat şi parteneri 
industriali, după înfiinţare ca rezultat al proiectului PC6 Polysaccharides: European 
Network of Excelence), iar la nivel naţional, este membru al clusterelor de inovare 
CERMAND, BioRoNe. Recent, modul în care ICMPP a coordonat colaborarea cu 
treisprezece parteneri din Austria, Elveţia, Franţa, Germania, Polonia, Slovenia şi 
Spania, in cadrul proiectului STREAM (www.regpot-stream.ro) [8], a fost evidenţiat 
într-un raport discutat la întâlnirea miniştrilor UE pentru COMPET (cercetare) de la 
Amsterdam, februarie 2016 (materialul se găseste pe site-ul: 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4356/Vizibilitate-si-recunoastere-a-rezultatelor-
obtinute-de-echipele-romanesti-de-cercetare.html) [9]. 
 Specializarea continuă a resursei umane şi asigurarea echilibrului între 
experienţa cercetătorilor maturi şi creativitatea tinerilor sunt obiective strategice ale 
institutului. ICMPP este parte activă a Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române 
ca instituţie organizatoare de studii doctorale. Anual sunt finalizate, în medie, zece 
teze doctorale la exigenţe aflate mult deasupra celor practicate de alte instituţii. Prin 
intermediul unui proiect POSDRU, institutul a specializat, la nivel postdoctoral, un 
număr de 40 tineri cercetători în domeniul biomaterialelor. Ocuparea funcţiilor 
profesionale în institut se realizează prin concurs, pe baza criteriilor de performanţă 
proprii, superioare celor impuse de legislaţia în vigoare. Institutul a reprezentat, 
totodată, o „platformă de lansare” a unor cercetători care s-au transferat, ulterior, în 
alte unităţi de învăţământ superior/cercetare din ţară şi străinătate (Belgia, Canada, 
Elveţia, Franţa, Israel, SUA). In acelaşi timp, institutul a angajat cercetători cu 
specializări în străinătate. Numai în ultimii cinci ani, peste 20 de tineri din diaspora au 
devenit membri ai corpului de cercetare al ICMPP. 
 Institutul colaborează, tradiţional, cu universităţi din centrul universitar Iaşi şi 
din ţară. Studenţi, masteranzi şi doctoranzi efectuează stagii scurte sau mai lungi în 
laboratoarele ICMPP, învaţă să utilizeze aparatura performantă a institutului, tehnici 
instrumentale, asistă la conferinţele susţinute de invitaţii străini - pe scurt, ICMPP 
este dintotdeauna adeptul „formării (tinerilor) prin cercetare”.  
 Institutul a promovat în întreaga sa existenţă o cultură instituţională propice 
pentru realizarea activităţii de cercetare prin excelenţă o activitate creativă şi în care 
se cere performanţă. Printr-o politică de motivare a personalului, prin condiţiile de 
lucru adecvate, prin deschiderea unor oportunităţi de dezvoltare a carierei în 
colaborările pe care ICMPP le are cu instituţii din străinătate, s-a redus substanţial, 
practic la zero, numărul cercetătorilor care părăsesc institutul. 
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 Coloranții au fost folosiți în produsele alimentare timp de secole, deoarece 

culoarea este un atribut important al calității alimentelor care influențează alegerea și 

preferințele oamenilor. Având proprietăți deosebit de avantajoase, coloranții sintetici 

au devenit din ce in ce mai preferați de producătorii din industria alimentară, în ciuda 

avertismentelor că aceste substanțe chimice ar putea reprezenta o amenințare la 

adresa sănătății oamenilor, ei fiind adesea incriminați ca sunt precursori ai multor 

boli, inclusiv a diferitelor forme de cancer. Datorită creșterii continue a cererii de 

alimente, prezenta coloranților sintetici în alimente a fost legiferată în întreaga lume. 

În același timp cu prezența coloranților sintetici în produsele alimentare, o atenție 

deosebită a fost acordată la evaluarea posibilelor efecte negative asupra sănătății 

umane și la dezvoltarea unor tehnici și metode analitice avansate pentru determinarea 

coloranților sintetici, ca bază pentru aplicarea legii. 

1. Generalități 

 În ultimii ani industria alimentară s-a dezvoltat rapid prin producerea unei 

cantități mari de alimente procesate în scopul satisfacerii nevoilor tot mai crescânde 

ale consumatorilor, care în majoritatea lor aleg acest tip de aliment, având puțin timp 

să le pregătească. Astăzi, principala provocare pentru industria alimentară este 

satisfacerea cerințelor consumatorilor care vor ca produsele alimentare să aibă un gust 

bun, să fie atractive, să fie sănătoase și la un preț rezonabil. Acest lucru a determinat 

producătorii de alimente să dezvolte tehnologii în care nu există aproape nicio rețetă 

alimentară care să nu conțină aditivi alimentari, potrivit statisticilor realizate de 

Centrului pentru Știința in Interes Public (CSPI-Center for Science in the Public 

Interest), în întreaga lume producătorii din industria alimentară folosind anual circa 7 

milioane de kilograme de coloranți sintetici.  

 [https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Science_in_the_Public_Interest]  

 Coloranții sintetici se numără printre primii aditivi alimentari folosiți în 

procesarea alimentelor, ei fiind în  prezent clasa de aditivi dintre cele mai utilizate în 

industria alimentară. Pe lângă faptul că furnizează proprietăți importante produsului 

alimentar finit, cum ar fi uniformitatea culorii și stabilitatea în timpul procesării și 
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depozitării, coloranții sintetici sunt folosiți pentru a spori răspunsul senzorial în 

concordanță cu dorința consumatorilor de a atinge o stare de bună dispoziție, care este 

urmată apoi de dorința de a consuma mai mult.  

 Coloranții sintetici au fost introduși ca și coloranți alimentari odată ce au fost 

sintetizați de chimiști, ei fiind la început utilizați fără nici o suspiciune cu privire la 

efectele lor negative asupra sănătății. Produși la scară industrială, coloranții au putut 

fi utilizați într-o mare varietate de domenii și scopuri, inclusiv la prelucrarea 

produselor alimentare, adesea fără a lua în considerare posibilele amenințări la adresa 

sănătății umane, în special atunci când sunt prezenți în exces sau consumați pentru o 

perioadă lungă de timp. Nici în trecut, dar nici în prezent nu este elucidat efectul 

sinergic al prezentei coloranțtilor sinetetici din alimente împreună cu alți aditivi 

alimentari.  

 Până acum câteva decenii nu a existat un control riguros asupra prezentei 

coloranților sintetici în produsele alimentare. Însă de-a lungul anilor, din cauza 

apariției unor efecte secundare asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente 

care conțin  coloranți sintetici, în societate a apărut o mare preocupare asupra 

posibilelor efecte adverse ale prezentei acestor compuși în alimente și băuturi. În 

aceste circumstanțe, inevitabil au fost emise directive și legi care să protejeze 

consumatorul și să reglementeze adăugarea coloranților sintetici în alimente.  Drept 

consecință, numai un număr limitat de coloranți sintetici a fost permis a fi utilizat în 

alimente, cu precizarea  limitelor admisibile în utilizare. S-a stabilit de asemenea 

aportul zilnic maxim, atât pentru fiecare colorant sintetic în parte, cât și pentru 

amestecul binar al acestora. 

 Pentru a verifica respectarea legilor referitoare la adăugarea coloranților 

sintetici în alimente și pentru a lua măsurile legale impuse atunci când apar probleme 

de neconformitate, este necesară dezvoltarea de metode analitice avansate care să 

poată determina cu exactitate conținutul acestor substanțe chimice care se găsesc în 

alimente în concentrații foarte scăzute. În cele ce urmează se prezentă o imagine de 

ansamblu asupra proprietăților, efectelor prezentei în alimente asupra sănătății și a 

determinării coloranților sintetici. 

  

2. Scurt istoric al utilizării coloranților 

 Coloranții au fost cunoscuți de oameni din timpuri preistorice, la acea vreme 

fiind folosiți pentru a decora pereții locuințelor sau pentru a marca trecerea lor într-o 

anumită perioadă de timp, prin anumite locuri. La început, numărul coloranților a fost 

limitat, deoarece majoritatea dintre ei au fost obținuți numai din surse naturale 

(pământ, plante, animale, etc.), sinteza chimică nefiind încă cunoscută. Așa numiții 

coloranți de pământ: ocrul galben, ocrul roșu, creta albă și neagră, erau cei mai 

cunoscuți deoarece erau ușor accesibili putând fi procurați din mediul înconjurător și 

cu o tehnologie foarte simplă pentru folosirea lor. Astfel, numai printr-o măcinare a 

acestor pământuri colorate într-o pulbere fină și apoi prin amestecarea acestora cu 

unele grăsimi animale, oamenii puteau obține materiale colorate pe care le aplicau pe 

diferite suprafețe sau aveau chiar posibilitatea realizării unor picturi pe pereți (fresce). 

 Este atestat faptul că în jurul anilor 3000 î.Hr., în Egipt pentru pictură erau 

folosiți drept coloranții malachitul mineral, azuriți și coloranți de cinabru, urmați 

apoi de un nou colorant realizat prin amestecarea mai multor minerale naturale, 

obținându-se  culoarea denumită albastru egiptean. De asemenea, egiptenii au fost 

capabili să producă coloranți insolubili prin amestecarea coloranților organici extrași 



34 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIV, 2/2017 

din plante cu argilă hidratată sau tanin, procedură care a fost numită ulterior 

producerea lacurilor. Aproape în același timp, în civilizația chineză s-a dezvoltat 

colorantul Vermillion (sulfura de mercur), de culoare roșie strălucitoare, produs 

obținut prin arderea mercurului și a sulfului. Acest colorant a fost intens întrebuințat 

în Roma antică pentru decorațiuni, în manuscrisele iluminate și în picturile 

renascentiste, pictorul venețian Tițian creând efecte dramatice în picturile sale prin 

folosirea vermillonului la pictarea robelor personajelor principale.  

 În antichitate, grecii au fabricat doi coloranți noi pe bază de plumb: primul, un 

colorant opac de culoare albă, denumit Albul de plumb (carbonatul de plumb) și al 

doilea, Roșul de plumb, ambii folosiți ca pulberi colorate, inclusiv în cosmetice. 

Astăzi coloranții de plumb au fost total interziși în utilizare de către publicul larg 

datorită potențialului lor toxic, inițial ignorat. Romanii au beneficiat de coloranții 

existenți obținuți mai înainte de greci, completându-și gama cu un pigment foarte 

scump obținut din moluște mici, Tyrian purpuriu, un colorant la prețuri accesibile 

doar pentru oamenii foarte bogați, fiind folosit la vopsirea togilor împăraților romani. 

În aceeași perioadă de timp a fost adus din minele spaniole și folosit intens de romani, 

cinabrul. 

 În Evul Mediu gama de coloranți a fost îmbogățită prin descoperirea unor 

combinații și prelucrări inovatoare ale diferitelor minereuri și pietre colorate. Astfel, a 

fost creată o gamă largă de coloranți, cum ar fi albul osos, verdele malahit sau 

verdele pământiu, lazulitul (Lapis Lazuli) etc. Cel mai important colorant albastru 

folosit în această perioadă a Evului Mediu a fost ultramarinul, care este și cel mai 

scump colorant cunoscut până acum. Datorită prețului mare și având o culoare 

albastră intensă, ultramarinul a fost folosit în principal pentru a decora obiecte sacre, 

mai ales pentru cele care fac referire la Fecioara Maria, personaj biblic împodobit de 

cele mai multe în această culoare albastră.  

 

 

 
   

Vermilion Ultra marin Ocru galben Verde malahit Lazulit 

 

 În secolul al XVIII-lea, chimia sintetică a revoluționat domeniul coloranților. 

Primul colorant chimic sintetic a fost albastrul de Prusia (sau albastrul prusac). 

Acesta este un  lac albastru fabricat în 1704 de către Heinrich Diesbach și poate fi 

considerat ca fiind primul colorant modern. Aproape în același timp (a doua jumatate 

a secolului al XVIII-lea) este menționată și sinteza în laborator a acidului picric, 

compus utilizat ca și colorant galben în fabricile de mătase. Din acest moment, timp 

de mai bine de trei secole chimia a evoluat progresiv, reușindu-se să se sintetizeze mii 

de coloranți organici, într-o paletă de culori deosebit de mare, foarte mult folosiți în 

diverse industrii. Așadar, la începutul secolului al XIX-lea, odată cu începerea 

Revoluției Industriale, industria coloranților a cunoscut o dezvoltare înfloritoare și au 

fost produși noi coloranți, respectiv coloranții  de cobalt (în albastru, verde, violet, 

galben și roșu), ultramarinul sintetic (mai puțin costisitor decât ultramarinul autentic, 

dar cu proprietăți identice), cromul galben, verdele smarald autentic (un compus 
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aceto-arsenit de cupru, toxic, chiar letal), oxizii de fier sintetici (cunoscuți sub numele 

de culori Marte), coloranții organici sintetici de culoare roșie purpurie pe bază de 

anilină, cunoscuți drept coloranți Mauveinici, descoperiți de Perkin în 1856, Alizarin 

Crimson și mulți, mulți alții. 

 Bazați pe descoperirea a noi elemente chimice și pe noi sinteze organice 

complexe, de-a lungul secolului al XX-lea și continuând până în prezent, au fost 

obținuți mulți coloranți noi. În cadrul acestor realizări un loc important este ocupat de 

obținerea azo-coloranților, folosiți foarte des în diferite industrii. În prezent, mulți 

dintre coloranții azoici sunt utilizați în industria alimentară drept coloranți alimentari, 

fiind cunoscuți mai ales cu denumirile lor comerciale, respectiv Quinoline Yellow, 

Rosu Ponceau, Sunset Yellow, Allura Red AC, Tartrazina, etc., deoarece definiția 

științifică este destul de greu de pus în aplicare. Acești coloranți sunt înscriși pe 

etichetele produselor alimentare sub denumirea generică de E-uri. 

 Cu strictă referire la alimente, este de menționat că acestea au fost colorate 

încă din timpurile antice prin utilizarea coloranților naturali proveniți din surse 

vegetale și minerale. Egiptenii sunt primii care au folosit diferite extracte de plante 

drept coloranți alimentari, fapt atestat în jurul anului 1500 î.H. pentru a îmbunătăți 

aspectul bomboanelor. Cam în aceeași perioadă, în Grecia a fost folosit șofranul, un 

condiment cu o valoare nutrițională ridicată, întrebuințat pentru a colora anumite 

alimente și pentru a vindeca unele boli. La începutul anului 300 î.Hr.chiar și vinul alb 

a fost colorat cu șofran. În perioada următoare, multe alte alimente și-au îmbunătățit 

aspectul prin adăugarea de coloranți naturali, cum ar fi petalele de flori (în special 

gălbenelele), spanacul, pătrunjelul, etc. Însă începând cu secolul al XX-lea, coloranții 

sintetici produși la scară industrială au înlocuit treptat coloranții naturali pentru 

colorarea alimentelor, ei fiind tot mai des folosiți.  

  

    
 

Quinoline 

Yellow 

Ponceau 4R Sunset Yellow Allura Red AC Tartrazina 

 

 

 La început coloranții sintetici au fost utilizați în industria alimentară fără un 

discermanant serios și fără nici o reglementare legală. La fel au stat lucrurile și în 

industria farmaceutică și cea cosmetică, deși unii dintre acești coloranți prezentau un 

real potențial toxic pentru sănătatea oamenilor, chiar letal uneori (coloranții pe bază 

de plumb, arsen, complecși ai mercurului, etc.). Ca urmare a unor astfel de constatări, 

a început o evaluare atentă a coloranților sintetici utilizați în procesarea alimentelor, 

utilizarea lor fiind reglementată și doar câțiva dintre ei au fost considerati siguri și 

aprobati pentru utilizare în alimente și medicamente. Primele alimente pentru care s-a 

obținut autorizarea utilizării coloranților artificiali de culoare galbenă au fost untul și 

brânza în 1881 în SUA. Astăzi mai mult decât oricând în istorie, în întreaga lume 

coloranții sintetici sunt folosiți aproape pentru toate tipurile de alimente, 

medicamente și produse cosmetice. Cu toate acestea, coloranții sintetici sunt 

substanțe chimice care utilizate astfel, trebuie strict analizate, reglementate și 

monitorizate, fiind subiectul multor studii toxicologice și clinice. 
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3. Scopul folosirii coloranților sintetici în industria alimentară 

 În procesul de evaluare a calității unui produs alimentar, culoarea este 

calitatea cea mai frecvent utilizată, o culoare naturală indicând oamenilor un produs 

de înaltă calitate, în timp ce o culoare palidă poate indica un produs de calitate 

inferioară, sau și mai grav, poate ascunde aspecte grave de siguranță alimentară. De 

exemplu, portocala în diferitele sale forme, când are o culoare portocalie intensă, este 

asociată cu aroma bogată specifică, un gust plăcut și o senzație generatoare de 

energie. Drept urmare, coloranții sintetici fiind disponibili într-o gamă completă de 

nuanțe și culori, au dobândit o importanță majoră în industria alimentară, ei devenind 

componenți nelipsiți în majoritatea alimentelor procesate și în băuturile răcoritoare.   

 Fiind cunoscuți ca una dintre cele mai largi clase de aditivi alimentari, 

coloranții alimentari sinteticsunt folosiți în scopul producerii de alimente mai 

atractive pentru consumatori, în special prin menținerea sau îmbunătățirea culorii 

percepute a alimentelor proaspete și prelucrate. Coloranții alimentari sintetici sunt 

utilizați în general pentru a asigura culoarea produselor alimentare incolore, dar ei se 

folosesc și pentru a produce alimente "distractive" pentru copii, care sunt expuși fără 

a fi conștienți unor efecte dintre cele mai nedorite ale acestui tip de consum alimentar. 

 Altă rațiune pentru care producătorii sunt tentați să utilizeze coloranții sintetici 

în procesul de prelucrare a alimentelor, este aceea  că aceste substanțe colorate posedă 

proprietăți mai avantajoase față de coloranții naturali, respectiv, o culoare mai intensă 

și mai uniformă,o stabilitate ridicată în timpul procesării, o rezistentă mai mare la 

expunerea la lumină sau la depozitare, o producție ușoară prin sinteză, o mare 

varietate de culori și nu în ultimul rând, un preț cu mult convenabil. Din păcate, de 

multe ori acest tip de coloranți nu au fost utilizați într-o cantitate rezonabilă, nefiind 

luate în considerare posibilele efecte dăunătoare asupra sănătății umane, și în special 

asupra celor mai vulnerabili membri ai populației, copiii și persoanele în vârstă. Mai 

mult, adesea au fost identificate cazuri în care coloranții sintetici au fost utilizați 

pentru a masca defecte grave ale unor alimente de calitate inferioară. 

 

4. Efectele coloranților alimentari sintetici asupra sănătății umane 

 Pericolul folosirii coloranților sintetici în alimente asupra sănătății umane a 

constituit un subiect controversat de zeci de ani în toate mediile societății, controversă 

care continuă și astăzi. Pe de o parte, utilizarea coloranților sintetici de către 

producătorii din industria alimentară a devenit o necesitate pentru a satisface nevoia 

de a obține cantități tot mai mari de produse alimentare prelucrate cât mai atractive. 

Acest aspect, cumulat cu posibilitățile de a utiliza o gamă largă de coloranți sintetici 

pentru producerea unor alimente cu matrice complexă ridicată, au condus la creșterea 

în mod constant a utilizării coloranților sintetici în procesarea alimentelor. Pe de altă 

parte, există o preocupare din ce în ce mai mare a tuturor consumatorilor cu privire la 

siguranța alimentară legată de prezența coloranților sintetici în alimente și băuturi, 

deoarece acești compuși chimici au fost suspectați că generează probleme grave de 

sănătate, fiind raportate numeroase suspiciuni privind riscurile lor mutagene și 

cancerigene.   
 Cei mai dăunători coloranți sintetici pentru sănătatea umană (considerați ca 

fiind cancerigeni) sunt cei din clasa azo-coloranților, fapt care se datorează prezenței 

în molecula lor a uneia sau mai multor legături azo (-N = N-). Această legătură este 

porțiunea cea mai labilă a moleculei unui azo-colorant, ea putand fi ușor ruptă 

enzimatic (de exemplu prin scindare metabolică), inducând stresul oxidativ care 
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conduce la formarea de radicali liberi la mamifere, inclusiv la om. Ca urmare a 

conștientizării acestor aspecte, au fost întreprinse numeroase cercetări toxicologice și 

metabolice asupra animalelor și a oamenilor pentru a evalua efectele prezentei 

coloranților alimentari sinteticasupra sănătății. Marea majoritate a studiilor din acest 

domeniu au arătat că azo-coloranții sunt substanțe nesănătoase pentru oameni (în 

special pentru copii), existand rezultate care demonstrează că acești coloranți pot 

provoca deteriorarea ADN-ului, proces care apoi se manifestă în mod diferit. Astfel 

au fost raportate alergii și modificări ale parametrilor hepatici și renali, tulburări de 

comportament și tulburări de atenție (în special la copii), probleme respiratorii (astm) 

și afecțiuni cardiace. Dintre azo-coloranți, Tartrazina, Sunset Yellow, Roșu Allura 

AC, Ponceau 4R și Amarantul sunt considerati daunători sănătătii, fiind de asemena 

incriminați că ei conduc la dezvoltarea cancerelor intestinale și renale. 

 Trebuie amintit că în literatura de specialitate sunt și raportări neconcludente 

ale unor studii asupra efectelor periculoase ale azo- coloranților, câteva dintre ele 

fiind chiar contradictorii. Cele mai multe dintre studiile toxicologice au arătat că sunt 

observate efectele negative asupra sănătății atunci când alimentele care conțin 

coloranți sintetici sunt consumate în cantități mari sau când există o expunere pe o 

perioadă de timp prelungită. Este însă recunoscut faptul că efecte nedorite asupra 

anumitor grupuri sensibile de oameni, incluzând aici copiii, cărora le sunt adresate 

multe dintre produsele care conțin coloranții sintetici, nu pot fi excluse. 

 Cu toate că o mulțime de probleme rămân neelucidate, majoritatea rezultatelor 

obținute în urma cercetărilor toxicologice susțin faptul că prezența coloranților 

sintetici în alimente, în cantități limitate, în strictă conformitate cu legea, nu prezintă 

un pericol grav pentru sănătatea umană. În același timp, trebuie să se aibă in vedere 

faptul că există oameni foarte sensibili la prezența ingredientelor alimentare sintetice, 

care prezintă deseori reacții negative grave, chiar și la expunere foarte limitată la 

astfel de substanțe chimice. Prin urmare, este necesar să se creeze conștientizarea 

consumatorilor cu privire la posibilele efecte dăunătoare ale acestor azo-coloranți 

alimentari și în general, să se acorde atenție tipului și concentrației fiecărei substanțe 

chimice adăugate în alimente. 

5. Legislația actuală referitoare la utilizarea coloranților sintetici  

în  alimente 

 Există o îngrijorare crescândă a oamenilor la nivel global în ceea ce privește 

calitatea alimentelor, naturalețea lor, originea ecologică a materiilor prime, dar și 

asupra tehnologiilor de procesare, de ambalare, de etichetare, de transport și 

depozitare. Cu toate acestea, în ultimele decenii s-a înregistrat o creștere a cererii de 

alimente prelucrate și, împreună cu aceasta, a rezultat o mare creștere a utilizării 

aditivilor alimentari, în special a coloranților sintetici. În aceste circumstanțe, 

anxietățile consumatorilor cu privire la prezența coloranților sintetici în produsele 

alimentare au produs efecte, fiind elaborate legi pentru a preveni utilizarea 

nesănătoasă și frauduloasă a coloranților sintetici. Au fost impuse reguli stricte, iar cei 

mai periculoși coloranți sintetici au fost interziși în prelucrarea alimentelor în 

majoritatea țărilor lumii. S-a stabilit că introducerea oricărui colorant sintetic în 

produsele alimentare trebuie să fie supusă aprobării anterioare a introducerii lui pe 

piață, aprobare bazată pe studii toxicologice și clinice. De asemenea a fost legiferat ca 

fiind admiși în alimente doar un număr limitat de coloranți sintetici. 
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 Referitor la utilizarea coloranților sintetici în produsele alimentare, trebuie 

menționat de la început că nu există un cadru legal comun în toate țările globului. În 

Uniunea Europeană legislația privind utilizarea aditivilor alimentari a fost armonizată 

în toate țările, Directiva Consiliului 94/36/CE (1994) fiind legea majoră privind 

folosirea coloranților sintetici alimentari. Printre alte reglementări privind siguranța 

alimentară, în această directivă, coloranții sunt denumiți cu litera E și anumite 

numere, fiind cunoscuți ca E-uri, începând de la E 100 până la E181. Această 

abreviere a coloranților alimentari sintetica fost dată în scopul utilizării lor mai 

ușoare, fiind mai scurtă și mai ușor de reținut și inscripționat decât denumirea chimică 

științifică. În anexa acestei directive este anexată lista coloranților sintetici permiși a 

se utiliza în procesarea alimentelor, cu precizarea concentrațiilor maxime admisibile 

în diferite categorii de produse alimentare. De exemplu, nivelul maxim acceptat în 

alimente pentru colorantul Tartrazină este de 100 ppm (μg/mL), iar pentru  Sunset 

Yellow este de 50 ppm, atunci când sunt utilizați individual, și nu mai mult de 

100 ppm când sunt folosiți în amestecuri binare. Criteriile de puritate a coloranților 

sintetici sunt de asemenea prevăzute de lege, acești compuși de sinteză putând să 

conțină și alte elemente toxice (de exemplu metale grele), aspecte prevăzute în 

Directiva Comisiei Europene 95/45/CE (1995). În Statele Unite ale Americii 

coloranții alimentari sinteticsunt denumiți cu termenul de culori FD & C (Tartrazina 

este FD&C Yellow 5), iar utilizarea lor este reglementată de un cod federal (Code of 

Federal Regulations, CFR), organism care a limitat numărul de coloranți sintetici 

solubili în apă admiși în alimente la șapte.  

 Majoritatea celorlalte țări au propriile legi și reglementări pentru utilizarea 

coloranților alimentari sintetic în diverse matrici alimentare. De exemplu, colorantul 

Sunset Yellow și Roșu Allura AC sunt coloranți alimentari permiși prin legislația 

Uniunii Europene, dar există țări europene (de exemplu Norvegia), în care acești 

coloranți sunt interziși datorită potențialului lor alergic. 

 Până în prezent nu a fost încă investigat efectul sinergic datorat prezenței 

simultane a mai multor tipuri de aditivi în alimente și nici a consumului prelungit de 

alimente care conțin mai mulți aditivi. Este însă previzibil, ca aceste aspecte sa aibă 

consecințe dezastruoase asupra sănătății oamenilor, care pot să apară imediat 

consumului, sau într-un timp mai îndelungat.  

 În contextul globalizării, stabilirea unui cadru juridic general pentru utilizarea 

coloranților sintetici în produsele alimentare la nivel global ar fi deosebit de benefică, 

dar ecasta este o sarcină dificilă, deși. De asemenea, o reglementare privind 

conținutul aditivilor din alimente (în termeni de efecte sinergice) nu este încă luat in 

considerare.  

6. Clasificarea și proprietățile coloranților sintetici 

 Coloranții sintetici sunt substanțe care absorb lumina în spectrul vizibil și au 

capacitatea de a conferi uniformitate culorii unui produs alimentar sau nealimentar 

datorită prezenței în molecula lor a cel puțin unei grupării cromofore și a unui sistem 

de legături conjugate simple sau duble. Ei sunt substanțe chimice lichide sau solide, 

sub formă de pulberi, multe dintre ei fiind produși secundari ai petrolului.   
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 Pentru miile de coloranți produși prin sinteză chimică, în literatură sunt 

raportate mai multe tipuri de clasificare, luându-se în considerare criterii diferite. Ca 

și compuși chimici, coloranții sintetici pot fi de natură anorganică sau organică. 

Aceste două categorii pot fi subdivizate în continuare în alte clase. Astfel, coloranții 

sintetici organici pot fi clasificați în patru clase principale, în funcție de structura 

chimică a acestora, respectiv: coloranți azo, non-azo, fluorescenți și alte tipuri de 

coloranți. Coloranții sintetici pot fi de asemenea împărțiți în "lacuri" sau "vopsele". 

Dar cel mai comun sistem de clasificare pentru coloranții sintetici este cel elaborat în 

funcție de utilizarea lor, respectiv coloranți pentru lucrări de artă și vopseluri 

industriale, coloranți  pentru arhitectură, pentru industria de automobile, textilă, 

farmaceutică, cosmetică, alimentară, cerneluri tipografice, de materiale plastice, etc. 

 Referitor la proprietățile fizice și chimice ale coloranților organici sintetici, 

cum ar fi solubilitatea în apă sau solvenții organici, reactivitatea, stabilitatea culorii la 

lumină și la căldură, aceștia prezintă o mare varietate, în funcție de clasa din care fac 

parte. Dar în general coloranți sintetici organici din cadrul aceleiași clase chimice 

prezintă proprietăți similare. Cu toate acestea, există posibilitatea de a crea anumite 

diferențieri intenționate ale proprietăților în cadrul unei clase de coloranți prin sinteza 

fină, în scopul îmbunătățirii calității, în special pentru coloranții folosiți în lucrările 

de artă. 

7. Coloranții alimentari sintetici 

Coloranții sintetici sunt preferați în procesarea alimentelor datorită capacitații 

lor de a da culoare alimentelor într-o manieră mai puternică și mai durabilă decât 

coloranții naturali, ei putând fi identificați în alimente după anumite denumiri 

abreviate și coduri numerice stabilite la nivel internațional (E-uri sau FD & C ).  

Coloranții alimentari sintetici ar putea fi subdivizați în două clase majore: 

coloranți azo-alimentari și coloranți non-azo-alimentari, dar adesea acestia sunt 

clasificați după culoarea lor predominantă, cum ar fi coloranții alimentari galbeni, 

roșii, verzi, albaștri, etc. 

Azo-coloranții alimentari sunt compușii organici sintetici cei mai vechi și cel 

mai des folosiți în procesarea alimentelor. Cei mai reprezentativi coloranți azo-

alimentari galbeni și roșii admiși de Uniunea Europeană sunt: Sunset Yellow-E110 cu 

C.I. 15985, Tartrazina-E102 cu C.I. 19140, Amarantul-E123 cu C.I. 16185, 

Carmoizina E122 cu C.I. 14720 (sau Azorubina), Ponceau 4R-E124 cu C.I. 16255, și 

Roșu Allura AC-E129 cu C.I. 16035, reprezentați ca structura chimică în figura 

următoare (Figura 1). 
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  Fig.1. Structura chimică a câtorva coloranți sintetici alimentari 

În general azo-coloranții sunt obținuți printr-o sinteză organică relativ simplă 

realizată în două etape, pornind de la doi compuși organici potriviți pentru formarea 

legăturii azo. Deoarece au un nume științific lung și greu de utilizat în vorbirea 

curentă, în majoritatea cazurilor azo-coloranti sunt cunoscuți după numele lor 

comercial. De exemplu, azo pigmentul cu denumirea chimică 3-carboxi-5-hidroxi-1- 

(4'-sulfofenil) -4- (4'-sulfofenilazo) sarea trisodică de pirazol este bine cunoscută sub 

numele Tartrazina, 6-hidroxi-5 - [(4-sulfofenil) azo] -2-naftalensulfonat de sodiu este 

Sunset Yeloow, 6-hidroxi-5-((2-metoxi-5-metil-4-sulfofenil)azo)-2-naftalensulfonat 

de sodiu este Roșu Alura AC și așa mai departe. 

Clasa de non-azo coloranți alimentari admiși în UE include trei grupuri 

principale: triarilmetani, din care fac parte Albastru Patent V-E131 cu C.I. 42051, 

Albastru Briliant FCF-E133 cu C.l. 42090 și Verde S-E142 cu C.l. 44090, derivatul 
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de chinoftalonă Galben de Chinolina- E 104 cu C.I. 47005, xantenele ca eritrozina 

E127, C.I. 45430 și coloranții indigo, reprezentați de Carmin Indigo-E132 cu C.I. 

73015. Este însă de menționat că pentru coloranții sintetici alimentari, clasa 

reprezentativă este cea a  azo- coloranților alimentari, în prezent aceștia fiind lideri 

de piața. 

Pentru obținerea unui spectru larg de culori la produsele alimentare, coloranții 

sintetici pot fi utilizați singuri sau în amestecuri binare sau ternare cum ar fi de 

exemplu Tartrazina în amestec cu Sunset Yellow, Tartrazina cu Eritrozina, Roșu 

Allura AC cu Ponceau 4R, etc.  De obicei, producătorii aleg un colorant foarte 

eficient ca bază pentru alte combinații de culori, urmărind astfel să redea specificitate 

unui anumit produs alimentar. 

 

8. Metode de determinare a coloranților alimentari sintetici sintetici 

Potențialul pericol pentru sănătatea oamenilor datorat prezenței coloranților 

sintetici în alimente au atras o atenție considerabilă în programele de cercetare și în 

acest sens s-au depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea de metode 

corespunzătoare pentru detectarea și determinarea coloranților sintetici din alimente. 

Aceste aspecte au devenit foarte actuale cu referire directă la constrângerile 

legislative, context în care au fost întreprinse un număr impresionant de cercetări 

științifice având ca obiectiv principal elaborarea de metode analitice performante 

pentru evaluarea coloranților sintetici în alimente și băuturi. Trebuie precizat de la 

început că determinarea coloranților sintetici este adesea o sarcină dificilă, pe de o 

parte deoarece sunt compuși chimici complecși aflați într-o concentrație scăzută în 

alimente, și pe de alta, pentru că majoritatea matricilor alimentare sunt foarte 

complexe și diverse. Analiza devine și  mai dificilă sau chiar imposibilă pentru acei 

coloranți organici sintetici care diferă numai în ceea ce privește structura chimică, 

având doar o poziție diferită a substituenților pe inelul benzenic. Cu toate acestea, 

literatura de specialitate raportează dezvoltarea unei mari varietăți de tehnici analitice 

performante capabile să efectueze identificarea și determinarea cantitativă a 

coloranților sintetici, fiind prezentate atât tehnici analitice tradiționale cât și cele mai 

avansate metode de analiză a acestor compuși. 

Dintre metodele utilizate cel mai frecvent în analiza coloranților sintetici sunt 

metodele spectrale, cele cromatografice și metodele electrochimice.    

Metodele spectrale au fost primele metode folosite în analiza coloranților 

sintetici, mai concret a coloranților din tuburile de vopsele, analiză care a fost și este 

și  în prezent efectuată în mod obișnuit prin spectrometria de absorbție moleculară în  

UV-Vis. Datorită posibilei prezențe simultane în probă a coloranților naturali și a 

celor artificiali, dar și a altor posibile interferențe, spectrometria UV+Vis, în forma sa 

clasică a fost aplicată în principal analizei coloranților individuali și a avut un număr 

relativ mic de aplicații pentru analiza amestecurilor de coloranți sintetici. Ulterior, 

această metodă a suportat numeroase îmbunătățiri în ceea ce privește selectivitatea 

determinărilor, un progres notabil înregistrându-se o dată cu aplicarea tehnicilor 

chemometrice, fiind astfel raportată analiza simultană a doi sau mai mulți coloranți 

sintetici. Spectrometria în infraroșu a avut de la început un potențial mai mare de a fi 

utilizată în analiza coloranților sintetici, atât a celor în stare solidă cât și în soluție, 

deși prezența solvenților și a materialelor de umplutură ca și componente principale în 

matricea probei, fac ca analiza să fie deosebit de dificilă. Rezultate mai semnificative 

prin spectrometria IR au fost publicate doar după îmbunătățirea performanțelor 
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acestei metode spectrale, realizări obținuite prin utilizarea extractelor coloranților 

sintetici din probele respective. Fără îndoială cea mai importantă realizare în acest 

domeniu a fost dezvoltarea unei noi tehnici spectrale, aceea a spectroscopiei IR cu 

transformată Fourier (FTIR), prin care aproape toți coloranții sintetici pot fi 

identificați prin interpretarea spectrelor compușilor puri care au o amprentă 

moleculară caracteristică. Cercetări suplimentare pentru dezvoltarea de metode de 

analiza a coloranților au recomandat spectroscopia Raman ca o tehnică spectrală 

potrivită atunci când este vorba despre analiza coloranților organici sintetici din 

lucrările de artă, fie individuali, fie în amestecuri, fiind raportări pentru identificarea 

prezenței simultane a douăzeci și unu de azo-coloranți într-o probă solidă. 

Spectroscopia Raman, în comparație cu metoda FTIR, prezintă avantajul unor picuri 

mai clare care nu se suprapun, făcând astfel mult mai ușoară identificarea fiecărui 

colorant dintr-o probă complexă. Se poate spune că cele doua tehnici spectrale, FTIR 

și Raman, sunt tehnici complementare, care aplicate împreună reușesc să depășească 

aproape orice problemă care poate apărea în analiza coloranților sintetici. 

Aplicarea metodelor spectrale descrise mai sus a fost folosită doar în câteva 

cazuri pentru determinarea coloranților sintetici în probele reale de alimente, și 

acestea includ în special analizele ale coloranților din băuturile nealcoolice. Unul din 

motive constă în complexitatea ridicată a matricilor probelor alimentare, aproape 

întotdeauna fiind necesară și o etapă de extracție în pregătirea probei pentru a evita 

suprapunerile spectrale. În acest caz, datorită necesitații includerii unei etape 

suplimentare în analiză este nevoie de mai mult timp pentru efectuarea analizei, ceea 

ce constituie un dezavantaj. Noi realizări în determinarea simultană a unor coloranți 

sintetici din băuturi răcoritoare, respectiv pentru un amestec de Sunset Yellow, 

Tartrazina și Roșu Allura AC au fost recent obținute prin utilizarea tehnicilor 

chemometrice, răspunsul liniar obținut acoperind un doemniu de zeci de ppm, 

începând cu 2 μg/mL
 
până la 60 μg/mL, astfel încât metodele spectrale pot fi utilizate 

pentru controlul coloranților sintetici în băuturile răcoritoare care au o matrice mai 

simplă. 

Pentru coloranții sintetici care posedă proprietăți electroactive, cum sunt azo-

coloranții, au fost dezvoltate metode electrochimice pentru determinarea lor. 

Voltametria puls diferențială (DPV) și voltammetria ciclică (CV) sunt cele mai 

cunoscute tehnici electrochimice utilizate pentru investigarea coloranților sintetici, 

care prin utilizarea de diferiți electrozi de lucru  și în condiții experimentale specifice 

reușesc să detecteze prezența acestor analiți la nivel de ppm. În funcție de tehnica 

voltametrică aplicată, de condițiile de lucru și de natura pigmentului analizat, 

voltamogramele prezintă picuri specifice anodice și/sau catodice care permit 

identificarea și cuantificarea colorantului respectiv. Așa cum se poate observa din 

curbele DPV înregistrate pentru colorantul roșu Ponceau 4R la diferite concentrații 

(mmol L
-1

) și prezentate în Figura 2, curenții de pic sunt direct proporționali cu 

concentrația colorantului. 

Numeroase studii au arătat că metodele voltammetrice sunt tehnici selective și 

sensibile, cu o limită de detecție foarte bună, de 0,80 mmol L
-1

 pentru azo-coloranți 

obișnuiți. De asemenea, tehnicile voltammetrice s-au dovedit a fi instrumente 

puternice în investigarea coloranților sintetici care oferă opțiuni analitice nu numai 
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pentru analiza lor, ci și o modalitate adecvată de a determina produșii de degradare ai 

coloranților sintetici, deoarece acestea sunt capabile să pună în evidență anumite 

procese de degradare care pot avea loc. În plus, ele pot face deosebiree între coloranții 

sintetici și cei naturali de aceeași culoare, deoarece ultimii nu sunt electroactivi 

(coloranții naturali nu posedă gruparea azo în moleculă). 

 

 
Fig 2. Curbe DPV obținute la diferite concentrații ale colorantului Ponceau 4R  

(în mM) înregistrate pe un electrod de carbon vitros (diametru de 3 mm) la pH =3; insetul 

superior prezintă dependențele liniare ale potențialelor picurilor anodice (Ea) și catodice (Ec) 

în functie de logaritmul concentrației colorantului Ponceau 4R  de (log c); insetul inferior 

prezintă dependențele liniare ale curenților picurilor anodice (ia) și catodice (ic) faţă de 

concentrația c de Ponceau 4R. 

 

Deși metodele voltametrice sunt simple, sensibile și mai puțin costisitoare 

decât cele spectrale, ele nu au o utilizare largă în controlul coloranților sintetici 

alimentari. Cu toate acestea, cele mai recente descoperiri în obținerea de noi electrozi 

chimic modificați prin utilizarea de noi materiale înalt funcționalitate reprezintă o 

perspectivă promițătoare pentru aplicarea metodelor voltametrice la determinarea 

simultană a coloranților sintetici din alimente, și mai ales în special din băuturile 

răcoritoare Aceste metode reprezintă o alternativă promițătoare față de abordările 

clasice ale analizei coloranților sintetici.  

În comparație cu oricare alte metode analitice utilizate în determinarea 

coloranților sintetici alimentari, metodele cromatografice sunt de departe cele mai 

performante și mai atractive pentru atingerea criteriilor de performanță solicitate, fie 

în cadrul cerințelor din cercetare, fie în cadrul analizelor de rutină a alimentelor. 

Metodele cromatografice oferă posibilitatea de a analiza coloranții sintetici individual 

sau în amestec, cu mare acuratețe și precizie, cu o limită de detecție foarte bună (la 

nivel μg/ml), fără o etapă prealabilă de pregătire a probei. Pentru a detecta prezența și 

conținutul coloranților sintetici în produsele alimentare au fost elaborate și aplicate 

numeroase tehnici de separare cromatografică, respectiv cromatografia în strat subțire 

(TLC), cromatografia de înaltă performanță în strat subțire (HPTLC), cromatografia 
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în fază gazoasă (GC), cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC), 

incluzând cromatografia de ioni (IC) și cromatografia cu perechi de ioni (IPC), prin 

aplicarea cărora au fost raportate rezultate valoroase. Printre acestea, metodele TLC și 

HPLC au fost acreditate și sunt utilizate pe scară largă pentru analiza coloranților 

alimentari în diferite produse alimentare, cum ar fi: băuturi aromatice cu fructe, 

băuturi alcoolice, dulciuri, produse zaharoase, iaurturi de fructe, gemuri, condimente, 

alimente viu colorate și multe altele. În principal, prin tehnica cromatografică TLC 

s-a urmărit dezvoltarea unor metode rapide de separare și identificare a amestecurilor 

complexe de coloranți alimentari.. 

 

 
Fig.3. Cromatograma unui standard mixt de coloranți sintetici Roșu Allura și Ponceau 4R 

 

Această metodă cromatografică, într-o nouă versiune îmbunătățită, 

cromatografia în strat subțire de înaltă performanță (HPTLC) a fost aplicată cu succes 

în analiza pentru un amestec de nouă coloranți pe aceeași placă cromatografică. 

Recent, tehnica HPTLC a fost utilizată în investigarea pulberilor de ardei iute, boia de 

ardei și de curry pentru detectarea prezenței coloranților interziși din clasa Sudan 

(Sudan I-IV, Sudanul Roșu B, Sudanul roșu G, Para Roșu, Galbenul din unt și Roșu 

Toluidină). Toți acești coloranți sunt clasificați drept substanțe cancerigene și sunt 

substanțe neautorizate pentru utilizare în alimente conform Regulamentului UE 

privind produsele alimentare 

Una dintre cele mai valoroase abordări analitice pentru determinarea 

simultană a amestecurilor complexe de coloranți sintetici din matricele alimentare 

rămâne metoda HPLC în fază inversă cu detectare UV-VIS DAD (diode array 

detector) prin aplicarea procedeului de eluare izocratică. Această metodă 

cromatografică este metoda cea mai des folosită în analizele curente de coloranți din 

produsele alimentare, fiind preferată atât datorită performantelor sale analitice, cât și 

prin faptul că proba necesită doar o pregătire simplă care. poate consta într-o extracție 
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cu solvent sau într-o filtrare și sonicare. În Figura 3 este prezentată cromatograma 

unei soluții standard mixt ce conține coloranții Roșu Allura și Ponceau 4R, unde se 

poate vedea o foarte buna separare a picurilor cromatografice ale celor doi coloranți.   

Se poate spune că metoda HPLC a atins astăzi un nou nivel al performanțelor 

analitice prin progresele ulterioare înregistrate de tehnica instrumentației și a 

coloanei, noua variantă fiind cunoscută sub denumirea de ultra-cromatografia de 

lichide de înaltă performanță (UHPLC). Această tehnică cromatografică a adus 

creșteri semnificative ale vitezei de eluție, și deci un timp de analiză mai mic, are o 

rezoluție și o sensibilitate foarte bună, astfel încât tehnologia UHPLC are capacitatea 

de a rezolva aproape orice problemă apărută în analiza coloranților alimentari. 

Această scurtă trecere în revistă a principalelor metode de determinare a 

coloranților sintetici nu poate sa omită rolul deosebit pe care îl joacă metodele 

analitice bazate pe cromatografia de lichide cuplată cu spectrometria de masă (LC-

MS), considerate ca tehnici inegalabile în identificarea și cuantificarea coloranților 

sintetici alimentari. Criteriile de performanță ale acestor metode analitice cuplate, cu 

referire în special la selectivitate, asigură o identificare fără echivoc și o determinare 

exactă și precisă a coloranților alimentari sintetici în matrice complexe la nivele de 

urme, fără a fi nevoie de proceduri laborioase de pre-tratare a probelor. 

 

9. Concluzii 

Pericolul provocat de folosirea coloranților alimentari sinteticpentru sănătatea 

umană sunt în centrul atenției opiniei publice și a experților în materie de siguranță 

alimentară, ridicând numeroase preocupări cu privire la utilizarea coloranților sintetici 

drept coloranți alimentari. În consecință, autoritățile europene au stabilit cadrul legal 

pentru reevaluarea azo-coloranților ca aditivi alimentari. Punctele de vedere abordate 

în acesta lucrare au evidențiat numai puține aspecte legate de siguranța și calitatea 

alimentelor și a băuturilor, si anume doar pe cele care au o prioritate ridicată în 

întreaga lume.  

În primul rând este de subliniat necesitatea de a reduce cât mai mult posibil 

riscurile pentru sănătatea umană datorate prezenței oricăror ingrediente chimice în 

produsele alimentare prin utilizarea unor substanțe naturale. Oamenii au devenit din 

ce în ce mai conștienți de pericolul consumului de alimente care conțin coloranți 

sintetici și astfel de alimente au devenit mai puțin populare, sondajele indicând o 

preferință generală pentru utilizarea coloranților alimentari naturali.  

În al doilea rând, există obligativitatea testării și evaluării siguranței oricărui 

colorant sintetic înainte de a fi utilizat în alimente pentru prevenirea unor efecte 

nedorite pentru sănătatea oamenilor, cu revizuirea strictă a coloranților sintetici deja 

admiși în alimente de către organele în drept, care trebuie sa ia măsuri ferme de 

interzicere a lor în cazul în care apar probleme.  

În al treilea rând, este imperios necesară implementarea de proiecte de 

cercetare științifică pe tema dezvoltării de metode și tehnici analitice avansate pentru 

detectarea prezenței aditivilor colorați în produsele alimentare, fiind în mod unanim 
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recunoscut faptul că determinarea coloranților organici sintetici cu o putere mare de 

colorare și structură similară, nu este ușor de realizat.  

În contextul globalizării, printr-o evaluare exactă a coloranților sintetici în 

alimente și băuturi se poate asigura respectarea cerințelor legale specifice, în multe 

țări coloranții alimentari sinteticfiind interziși în interesul sănătății publice. Prin 

înțelegerea potențialelor pericolele pe care le prezintă coloranții sintetici alimentari, 

stabilirea unor standarde universale în utilizarea lor, ar fi benefică pentru sănătatea 

oamenilor. Luând în considerare toate cele arătate de mai sus, trebuie să se ia în 

seamă faptul că tehnologia alimentară se află într-o dezvoltare continuă, dar în același 

timp este necesar să se susțină ca prioritate sănătatea oamenilor.  
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„CHIMIA - revistă pentru elevi” – Ediție nouă 

 

„CHIMIA - revistă trimestrială pentru elevi” a 

fost editată pentru prima dată la începutul anilor 2000 sub 

egida Societății de Chimie din Romînia și sub coordonarea 

regretatului Profesor Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă. 

După o absență mai lungă, în luna mai 2017 

„CHIMIA - revistă pentru elevi” reapare tot sub egida 

Societății de Chimie din România, ca rezultat al muncii 

unui colectiv de redacție format din cadre didactice din 

învățământul universitar și preuniversitar, tineri cercetători și studenți din diferite 

localități ale țării.  Revista se adresează tuturor iubitorilor de chimie, dar în special 

elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar  

Cu un cuprins variat, revista dorește să atragă atât tinerii care acum fac 

cunoștiință cu chimia cât și pe cei deja pasionați de această știință, având secțiuni 

speciale pentru cele două categorii și anume „Primii pași în CHIMIE” și „CHIMIA ca 

pasiune”.  

În paginile revistei cititorii vor putea găsi articole interesante care încearcă sa 

le dezvăluie unele dintre multiplele motive pentru care este utilă studierea chimiei 

(„De ce să studiem CHIMIA?”) dar și articole care le prezintă rezultatele unor direcții 

noi de cercetare din diferitele domenii ale chimiei.  

De asemenea, „CHIMIA - revistă pentru elevi” dedică o secțiune iubitorilor 

de exerciții și probleme-„CHIMIA în exerciții și probleme” .  

Chimia nu există fără activitate de laborator și de aceea nici revista CHIMIA 

nu poate exista fără secțiunile „CHIMIA experimentală” unde vor fi prezentate 

experimente simple, la îndemâna oricui și „Cercul de CHIMIE”  care va cuprinde 

articole scrise de elevi sub îndrumarea profesorului lor de chimie, în care prezintă 

rezultate obținute de ei în laboratorul de chimie.  
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Pentru că fără a cunoște trecutul nu putem înțelege viitorul, secțiunea 

„Personalități/ Interviuri” este dedicată marilor personalități ale chimiei și va conține 

fie interviuri, fie portrete ale chimiştilor renumiţi. 

La secțiunea „Concursuri/Activități /Evenimente cu tematică din domeniul 

CHIMIEI” vor putea fi găsite informații despre astfel de activități viitoare sau cronici 

ale unora deja desfășurate.  

Celor care doresc să urmeze o profesie în domeniul chimiei secțiunea „Unde 

putem studia CHIMIA?” le oferă date despre direcțiile de studiu existente la 

facultățile de profil din țară. De asemenea, parcurgând revista cititorii se vor putea 

delecta cu glume și citate celebre.  

Noua ediție a „CHIMIA - revistă pentru elevi” apare într-un format nou și 

poate fi consultată online pe site-ul Societatății de Chimie din România la secțiunea 

„Periodice” (http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php) iar adresa de contact este 

revistachimia.schr@gmail.com .  

Numărul 2 al noii ediții a „CHIMIA - revistă pentru elevi” va apărea la 

sfârșitul anului 2017 și preconizăm ca și în 2018 să apară 2 numere din această 

revistă.  

Invităm elevii, profesorii și toți iubitorii de chimie să citească revista și să 

contribuie cu materiale la următoarele numere.  

 

Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID 

Facultatea de Chimie 

Universitatea din București 

gabrielaiulia.david@g.unibuc.ro 
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Decernarea titlului  

Doctor Honoris Causa și a 

Medaliei Costin D Neniţescu  

D-lui Profesor Christian Amatore 
 

 

Legăturile ştiinţifice şi de prietenie dintre Universitatea POLITEHNICA din 

Bucureşti (UPB) şi Ecole Normale Superieure de Paris (ENSP) au fost consolidate de 

evenimentul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al UPB Domnului 

Christian AMATORE, care a avut loc in cadrul ceremoniei desfăşurate la data de 

4 mai 2017. Domnul  Christian AMATORE este o personalitate remarcabilă a 

chimiei mondiale, fiind Profesor la Ecole Normale Supérieure de Paris, membru 

titular în Institut de France, Académie des Sciences din Franta, membru al 

Chinese Academy of Sciences, membru titular în Academia Europae, membru 

titular în The Third World Academy of Sciences. Titlul a fost acordat în urma 

propunerii formulate de reprezentanții Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor din cadrul Universității Politehnica din Bucureşti. 

 

 
 

 Distinşii membri ai Senatului, distinşii invitaţi, au avut onoarea şi deosebita 

plăcere de a le fi prezentate, la această ocazie festivă, câteva aspecte ale vieţii şi 

activităţii domnului Profesor Christian Amatore, director al Consiliului Naţional de 

Cercetare Ştiinţifică din Franţa (CNRS), membru titular al Academiei Franceze de 

Științe și al Academiei Europene, membru de onoare al Societății Regale de Chimie şi 

al Societăţii de Chimie din China, membru de onoare al Societăţii de Chimie din 

Israel și președinte al Societății Internaţionale de Electrochimie (ISE). 

 Profesorul Christian Amatore s-a născut în anul 1951 la Sidi Bel Abbes 

(Algeria), a studiat la Ecole Normale Supérieure (ENS), cel mai important centru de 

școală franceză. A ocupat o poziție de conducere în Departamentul de Chimie Louis 
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Pasteur. Pe parcursul perioadei 2007-2010, a fost unul dintre cei douăzeci de membri 

ai Consiliului Superior pentru Știință care era consultat de președintele Republicii 

Franceze pe probleme ştiinţifice. Este membru a numeroase comitete editoriale ale 

revistelor internaționale importante și a fost editor la  J. Electroanal. Chem. În prezent 

este Editor la ChemPhysChem. A fost ales Cavaler al Ordinului de Merit Naţional 

Francez și Cavaler al Legiunii Franceze de Onoare a Republicii Franceze. În ISE, 

profesorul Amatore este un membru înregistrat al Diviziilor 1 (Electrochimie 

analitică), 2 (Bioelectrochimie), 6 (Electrochimie moleculară) și 7 (Electrochimie 

fizică) și deține în prezent funcția de președinte al Diviziei  6. 

 Cercetările profesorului Amatore pot fi  clasificate în  două direcții principale, 

ale căror succese sunt legate în mod direct de o înțelegere aprofundată a conceptelor 

din electrochimie. Prima direcţie de cercetare a profesorului este legată de 

descoperirea ultramicroelectrozilor și de cercetările de pionierat în domeniu, inițial în 

strânsă colaborare cu Mark Wightman, în scopuri electro (bio) analitice cu o rezoluție 

care coboară la atomomoli, sub-microni și nanosecunde. Aceste metode au fost 

implementate recent în condiţii microfluidice şi pentru studiul activităţii  catalitice a 

nanoparticulelor. Cel mai important concept descoperit, cel  de „sinapsă artificială“, 

inventat de Amatore în comun cu Wightman  pentru investigarea  comportamentului 

celular la nivelul unei singure celule sau țesut, a condus la o serie de contribuţii 

importante în biologia celulelor vii. Prin detectarea precisă și măsurarea unor fluxuri 

extrem de mici (sub 500 de molecule pe o zecime de milisecundă), mesagerii esențiali 

emişi de celulele vii în timpul interacțiilor lor cu țesuturile și  cu organisme integrate 

pot fie monitorizați cu precizia necesară pentru a deduce dinamica funcției lor 

biologice. Aceste cercetări se bazează în cea mai mare parte pe mecanismul exact al 

eliberarii veziculare a neurotransmițătorilor și pe cel al exploziilor celulare datorate 

stresului oxidativ, precum și pe cuplarea intimă cooperativă a acestor procese de bază 

în creier (hiperemie funcțională). 

 A doua serie de contribuții ale profesorului Amatore se ocupă cu dezvoltarea 

metodologilor electrochimice avansate pentru investigarea mecanismelor extrem de 

complexe din chimia organică și organometalică în condiţiile reale utilizate de 

chimiştii sintezişti. Activitatea profesorului Amatore în acest domeniu este cel mai 

bine ilustrată de raționalizarea catalizei de transfer de electroni, activarea transferului 

de electroni al moleculelor şi în special de o  serie de lucrări temeinice în ceea ce 

privește elucidarea aspectelor mecaniciste ale celor mai semnificative aspecte de 

mecanism ale catalizei prin complecși omogeni de paladiu, o zonă extrem de activă 

pentru formarea de legături carbon-carbon în industria chimică fină, domeniu care a 

fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Chimie în 2010. Contribuțiile unanim 

recunoscute ale grupului lui Amatore în acest domeniu au clarificat problemele de 

mecanism care se află în spatele acestor celor trei reacții premiate de Comitetul 

Nobel, precum și multe altele. În afară de delimitarea secvențelor mecaniciste exacte, 

lucrările sale evidențiază existenţa unor intermediari anionici neaşteptaţi, dar cu rol 

crucial de paladiu(0) și (II), fapt care a deschis noi căi pentru dezvoltarea de noi 

strategii de sinteză. 
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 În total, muncii sale de cercetare îi corespund 478 de lucrări de cercetare 

fundamentală, publicaţii care acumulează mai mult de 20.000 de citări bibliografice 

cu un factor h = 71 (ISI Web of Knowledge, octombrie 2016), cu o rată medie de 

1100 citari/ an in ultimii 6 ani.  

 Profesorul Amatore a primit numeroase premii importante franceze și 

internaționale și distincții ca: Silver Medal (CNRS), Reilley Award (SEAC), Medalia 

de Broglie (Academia dei Lincei), Medalia Bourke (RSC), Medalia Galvani (Italian 

Chemical Society) şi Medalia Faraday (Royal Society of Chemistry). El a fost 

recunoscut ca un lector distins în multe universități de prim rang (Royal Society 

(London), Oxford, Cornell, Caltech, Durham, Londra Imperial College, Modena, 

Padova, Okayama, Pittsburgh, Roma La Sapienza, Japonia (profesor distins JSPS), 

Bolognia etc.) și este profesor de onoare şi Doctor Honoris Causa al mai multor 

universități din Europa și Asia. 

 

 
     
 În ceea ce priveşte contribuţia Domnului Christian Amatore la promovarea 

colaborării cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a constat în 
antrenarea grupurilor de cercetare din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 
Materialelor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB – CASM) precum 
şi în creşterea vizibilităţii sale internaţionale. În acest sens, se pot menţiona 
următoarele: 

 a sustinut participarea la stagii de cercetare a unor tineri 
cercetatori si profesori din UPB cu susţinerea financiară din partea 
Ecole Normale Supérieure, Département de Chimie, Paris (prin 
programe post doctorale și Erasmus): profesor Stelian Lupu în perioada 
1 octombrie 2002 - 30 septembrie 2003 care a efectuat aici un stagiu 
postdoctoral cu tema Microelectrozi cu bandă dublă modificați cu 
materiale anorganico-organice obținute prin metode sol-gel, 
masteranda Maria Alexandru în perioada septembrie-decembrie 2007 
cu tema Studiul oxocomplecșilor prin voltametrie ciclică şi profesor 
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Eleonora-Mihaela Ungureanu, coordonator Erasmus pentru Ecole 
Normale Supérieure, Département de Chimie, Paris, în cadrul unor 
stagii Erasmus sau de documentare. 

 a sprijinit organizarea de conferinţe internaţioanle de prestigiu 

(Journées d΄Electrochimie Sinaia 2009, Regional Symposium on 

Electrochemistry-South-East Europe (RSE-SEE 3), organizat de 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi Societatea de Chimie 

din Romania în mai 2012) şi a workshop-ului internaţional francofon 

Nouveaux matériaux pour la reconnaissance électrochimique des 

espèces minérales et biologiques (NOMARES), ediţiile 2010 şi 2012. 

 a contribuit la rezolvarea unor teme de cercetare comune, 

susţinute prin programe cu finanţarea  din partea Ministère de 

l’Education Nationale et de la recherche de France (Stelian Lupu) sau 

europene (masterand Maria Alexandru, profesor Eleonora-Mihaela 

Ungureanu), 

 a sustinut elaborarea de lucrări cu caracter multidisciplinar 

ştiinţific si didactic : Christian Amatore, Chimie analitică, artă și 

patrimoniu spre o viziune comună, Seria Eseuri stiintifice, Editura 

AGIR, Bucuresti 2010, tradusă şi adaptată de profesor Eleonora-

Mihaela Ungureanu)  şi a încurajat eleborarea unor lucrări în colective 

mixte din UPB şi colaboratori ai profesorului Amatore (Maria-Gabriela 

Alexandru, Olivier Buriez, Ioana Jitaru, Sinteza, caracterizarea si 

studii voltametrice ale oxocomplecșilor de fier trinucleari cu valență 

mixtă, [Fe2MO(OAc)6(OH2)3], M (II)= Fe, Co, Cu, Revista de 

Chimie,  61, Nr. 5, 2010, p. 462-466). 

 a susținut ca invitat conferinţe de prestigiu organizate de  UPB la 

Academia Română (în Sala Heliade Rădulescu a Bibliotecii  

Academiei Române din Bucureşti pe 26 noiembrie 2009) cu tema 

Prima industrie chimică: Proprietăţile medicinale ale machiajului 

egiptean relevate prin micro-bioelectrochimie şi la Universitatea 

Ovidius din Constanţa (in Sala Aula Magna pe 27 noiembrie 2009) cu 

tema Investigarea hiperemiei cerebrale cu ajutorul 

ultramicroelectrozilor: Cuplajul dintre stresul oxidativ şi 

neurotransmisie. 

 a împărtășit din experiența sa în cadrul a  numeroase discuţii şi a 

sugerat căi noi care au fost adoptate în lucrările de cercetare de câtre 

unii doctoranzi, cercetători şi cadre didactice din Facultatea CASM, 

care au beneficiat de profunzimea cunoștințelor profesorului Amatore. 

 

 Implicarea dl. Dr.Amatore în societatea ISE a fost întotdeauna puternică și a 

condus la promovarea ISE la o vizibilitate și audienţă înaltă. Împreună cu foştii și 

actualii membri ai Comitetului executiv și cu ofițerii ISE, eforturile sale au avut ca 

scop de a oferit tuturor membrilor ISE un sentiment intim că toți aparțin unui adevărat 

grup international de cercetare avansată, cu un interes comun în știința electrochimică 
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și în aplicațiile sale în multe domenii științifice. Convingerea profesorului Amatore 

este că o creștere masivă a numărului de membri și participarea lor la întâlnirile 

anuale și pe subiecte sunt singurele materializări vizibile ale unui val la nivel mondial 

care atestă acest rol tot mai mare al ISE, care trebuie încurajat prin menținerea celor 

mai înalte standarde științifice, ca şi prin stimularea și cointeresarea colegilor din 

țările în curs de dezvoltare în aderarea la ISE, astfel încât să participe activ la succesul 

electrochimiei în viitor. 

 

 
 

 

 

 
 

 Domnul Profesor Sorin Roșca, președintele Societatii de Chimie din Romania 

(SChR), i-a decernat domnului Christian Amatore medalia Gheorghe SPACU a 

SChR, ca recunoastere a contribuției acestuia la dezvoltarea chimiei în general, 

ca aprciere a realizărilor ştiinţifice ale Profesorului Christian Amatore, precum şi 

pentru interesul manifestat de Profesorul Christian Amatore pentru sprijinul 

doctoranzilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice din România în domenii de vârf ale 

cercetării pe plan internaţional. 

 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIV, 2/2017 55 

 
  

 În finalul evenimentului, domnul Christian Amatore s-a intreținut cu 

participanții la ceremonie, apoi a efectuat o vizită în București și în împrejurimile 

orașului București (Palatul Mogoșoaia) unde a cunoscut nemijlocit file din istoria și 

tradițiile poporului român. 

 

 

 

 Prof. Dr.Ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU, 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

     Universitatea POLITEHNICA din București 

            eleonoramihaelaungureanu@gmail.com 

 

 

mailto:eleonoramihaelaungureanu@gmail.com
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Prezentarea Secției de Electrochimie din SChR 

În ultimii ani Societatea de Chimie din România a fost implicată în multiple 
activităţi în domeniul electrochimiei, ca de exemplu: 

– Organizarea conferinţei internaţionale Journées d’Electrochimie Sinaia 
JE09 în 2009. 

– Organizarea conferinţei internaţionale Regional Symposium on 
Electrochemistry- South East Europe (RSE-SEE3) la Bucureşti, în mai 2012. 

– Organizarea atelierului NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LA 
RECONNAISSANCE ÉLECTROCHIMIQUE DES MINERAUX ET DES ESPÈCES 
BIOLOGIQUES acronim NOMARES – 3 ediţii (2010, Bucureşti; 2012, Bucureşti; 
2014, Căciulata);   

– Participarea cu lucrări de electrochimie la ediţiile RICCCE.  
– Participarea cu lucrări de electrochimie la Conferinţa Naţională de Chimie 

de la Călimăneşti, Căciulata).  
Având în vedere aceste acțiuni, sub îndrumarea Domnului Profesor Sorin 

ROŞCA, Preşedinte al Societăţii de Chimie din România  în anul 2015 a fost creată, o 
nouă secţie în cadrul Societăţii de Chimie din România, secţia de electrochimie, cu 
următoarele obiective: 

 reunirea cercetătorilor din domeniul electrochimiei 

 organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională 
în domeniu 

 colaborarea cu cercetători din domeniu din întreaga lume 

 promovarea realizărilor electrochimiştilor din România 

 crearea de consorţii pentru elaborarea proiectelor de cercetare 

 stabilirea unor noi contacte ştiinţifice cu societăţile de electrochimie din lume 

 organizarea unor conferinţe ştiinţifice ale unor personalităţi ştiinţifice de 
prestigiu 

 organizarea unor conferinţe pentru prezentări de aparatura/training 

 

Membrii 
Secţia de electrochimie a Societăţii de Chimie din România îşi desfăşoară 

activitatea sub îndrumarea unui comitet ales prin vot la 4 ani. În prezent, secţia are 
45 membri activi cu care se comunică în principal prin e-mail (la adresa 
schr.electrochimie2015@yahoo.ro). O parte din membrii secţiei de electrochimie (31) 

mailto:schr.electrochimie2015@yahoo.ro
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îşi desfăşoară activitatea şi în cadrul Societăţii Internaţionale de Electrochimie (ISE) 
cu sediul în Elveţia în cadrul următoarelor divizii specializate [

1
]: 

– Divizia 1: Electrochimie analitică - 22 de membri  
– Divizia 2: Bioelectrochimie - 15 membri  
– Divizia 3: Conversia și stocarea energiei electrochimice - 2 membri  
– Divizia 4: Știința materialelor electrochimice - 16 membri  
– Divizia 5: Ingineria și tehnologia proceselor electrochimice - 5 membri  
– Divizia 6: Electrochimie moleculară - 11 membri 
– Divizia 7 Electrochimie fizică - 11 membri. 

 Cele mai multe activități ale Secției de Electrochimie din SChR se desfășoară 
în universități și organizații de cercetare cu specific de chimie fizică și știința 
materialelor: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Universitatea de 
Medicină și Farmacie Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Timişoara, 
Universitatea Ovidius din Constanta, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Electrochimie și Materie Condensată Timişoara, Centrul pentru Știința 
Suprafeței și Nanotehnologie Universitatea Politehnica din Bucureşti (CSSNT-UPB), 
Universitatea Dunărea de Jos Galaţí, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al 
Academiei Romane, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-
Farmaceutica – ICCF Bucuresti (INCDCF-ICCF), Institutul National de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Ecologie Industriala (ECOIND), Institutul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM (INCDCP-ICECHIM). 
 
 Activităţi  

Dintre realizările cele mai recente ale secției de electrochimie din SChR se pot 
menționa următoarele activități. 

A - Pregătirea și publicarea de lucrări în reviste cotate ISE care sunt specifice 
activităților lor de cercetare și dezvoltare, inclusiv știința materialelor, senzori/ 
biosenzori, medicină, energie regenerabilă etc. 
B - Teze de doctorat în domeniul Electrochimiei Aplicate, dintre care  pot fi date 
următoarele exemple de teze susținute: 

1.  Valentina Pileczki, New cancer treatment strategies applying functional genomics 
analyses (coordonator Prof. Robert Săndulescu, U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-
Napoca); 

2.  Oana-Alexandra Hosu, New strategies in sensor design for analytical and 
bioanalytical applications (coordonator Prof. Robert Săndulescu, U.M.F. „Iuliu 
Haţieganu” Cluj-Napoca și prof. Christopher M.A.Brett, Universidade de Coimbra, 
Portugalia, co-tutelă);  

3. Harja Florian, Biogenic amines: study regarding their formation through fermentative 
processes, new methods for determination and monitoring of their presence in several 
Romanian wines (coordonator Prof. Eleonora-Mihaela Ungureanu, Universitatea 
POLITEHNICA din București);  

4. Pop Maria Daniela, Chemically modified electrodes based on 5-[(azulen-1-yl) 
methylene]-2-thioxothiazolidin-4-one derivatives for heavy metal ions detection 
(coord. Prof. Eleonora-Mihaela Ungureanu, Universitatea POLITEHNICA din București);  

5. Inel (Cârneanu) Georgiana Anca, Organic polimer films based on selenium azulene 
compounds obtained by electrochemistry (coordonator Prof. Eleonora-Mihaela 
Ungureanu, Universitatea POLITEHNICA din București), etc. 

                                                 
1
 Raportul ISE al Reprezentantului Regional din România pentru cea de-a 68-a conferință anuală a ISE 

din Providence, Rhode Island, SUA, 27.08 - 1.09.2017 
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C - Participarea membrilor Secției de electrochimie din SChR la întâlniri ale 

Societății Internaţionale de Electrochimie (ISE) și alte întâlniri internaționale, 
respectiv, din care evidențiem lucrări prezentate la câteva conferințe desfășurate în 
2016: 
1. A. Cernat, M. Tertiș, C.N. Păpară, E. Bodoki, R. Săndulescu, Nanostructured platform 
based on graphene-polypyrrole composite for immunosensor fabrication, Biosensors 
2016 International Congress, 24-27 mai 2016, Gothenburg, Suedia  
2. L. Fritea, M. Tertiș, C. Cristea, A. le Goff, S. Cosnier, R. Săndulescu,Graphene based 
biosensors for dopamine determination, Biosensors 2016 International Congress, 24-27 
mai 2016, Gothenburg, Suedia  
3. O. Hosu, M. Tertiş, G. Melinte, R. Săndulescu, C. Cristea, Mucin 4 immunosensor 
based on p-aminophenylacetic acid grafting on carbon electrodes as immobilization 
platform,Biosensors 2016 International Congress, 24-27 mai 2016, Gothenburg, Suedia  
4. B. Ciui, M. Tertis, A. Florea, O. Hosu, D. Peia, R. Săndulescu, C. Cristea, 
Electrochemical sensor for dopamine based on electropolymerized molecularly imprinted 
poly-aminothiophenol and gold nanoparticles, Biosensors 2016 International Congress, 
24-27 mai 2016, Gothenburg, Suedia  
5. L. Fritea, K. Gorgy, A. Le Goff, L. Galmiche, R. Villalonga, P. Audebert, 
R.Săndulescu, S. Cosnier, Electrochemical and fluorescent properties of tetrazines in 
aqueous solution, 16th International Conference on Electroanalysis, 12-16 iunie 2016, 
Bath, Marea Britanie  
6. B. Feier, C. Cristea, R. Săndulescu, Electrochemical Detection of β-lactam Antibiotics 
Using a Boron-Doped Diamond Electrode, 16th International Conference on 
Electroanalysis, 12-16 iunie 2016, Bath, Marea Britanie  
7. L. Fritea, Karine Gorgy, A. Le Goff, L. Galmiche, R. Villalonga, P. Audebert, R. 
Săndulescu, S. Cosnier, Electrochemical and fluorescent properties of tetrazines in 
aqueous solution, 16th CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis, 6-15 
iulie 2016, Varşovia, Polonia  
8. C. Cristea, A. Florea, M. Tertiş, O. Hosu, B. Ciui, R. Săndulescu, Electrochemical 
assays for cancer diagnosis and prognosis, SMOBE, Antwerp, Summer Meeting On 
BioElectrochemistry (SMOBE), 17-19 August 2016, Antwerp, Belgium  
9. A. Florea, C. Cristea, R. Sandulescu, N. Jaffrezic-Renault, Molecular imprinting 
electrochemical sensors for biomedical and environmental analysis, SMOBE, 1719 
August 2016, Antwerp, Belgium  
10. M. Tertiș, A. Florea, R. Săndulescu, C. Cristea, Molecularly Imprinted Polymer 
Based Platform for the Electrochemical Determination of Dopamine, SMOBE, 17-19 
August 2016, Antwerp, Belgium  
11. B. Ciui, A. Florea, M. Tertiș, R. Săndulescu, C. Cristea, Novel Gold Nanostructured 
Platforms for the Sensitive Detection of Neuromediators, SMOBE, 16-19 August 2016, 
Antwerp, Belgium  
12. O. Hosu, M. M. Bârsan, C. Cristea, R. Săndulescu, C.M.A. Brett, New 
poly(methylene blue) films from deep eutectic solvents. Characterization and application 
for pharmaceutical sample analysis, SMOBE, 16-19 August 2016, Antwerp, Belgium  
13. O. Hosu, M.M. Bârsan, C. Cristea, R. Săndulescu, Ch.M.A. Brett, Nanostructured 
polymeric films from deep eutectic solvents for analysis of pharmaceutical compounds, 
SPQAnalitica-2016 Lisabona, Portugalia  
14. A. Cernat, M. Tertiș, N. Păpară, R. Săndulescu, C. Cristea, Composite Nanoplatforms 
for DopamineDetection, 67th Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry, 21-26 August, 2016, Haga, Olanda  
15. L. Fritea, K. Gorgy, A. Le Goff, L. Galmiche, R. Villalonga, P. Audebert, R. 
Săndulescu, S. Cosnier, Tetrazines in Aqueous Solution. Electrochemical and 
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Fluorescent Studies, 67th Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry, 21-26 August, 2016, Haga, Olanda  
16. B. Ciui, A. Florea, M. Tertiș, R. Săndulescu, C. Cristea, Novel Gold Nanostructured 
Platforms for the Sensitive Detection of Neuromediators, Electrochemical and 
Fluorescent Studies, 67th Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry, 21-26 August, 2016, Haga, Olanda  
17. M. Tertiș, A. Florea, R. Săndulescu, C. Cristea, Molecularly Imprinted Polymer 
Based Platform for the Electrochemical Determination of Dopamine, 67th Annual 
Meeting of the International Society of Electrochemistry, 21-26 August, 2016, Haga, 
Olanda  
18. A. Florea, M. Tertiş, R. Săndulescu, C. Cristea, Novel Gold Nanostructured 
Aptasensor for the Electrochemical Detection of Dopamine, 67th Annual Meeting of the 
International Society of Electrochemistry, 21-26 August, 2016, Haga, Olanda  
19. O. Hosu, M.M. Bârsan, C. Cristea, R. Săndulescu, Ch.M.A. Brett, New 
Poly(Methylene Blue) Nanostructured Films from Deep Eutectic Solvents: Synthesis, 
Characterization and Application, 67th Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry, 21-26 August, 2016, Haga, Olanda  
20. B. Feier, C. Cristea, R. Săndulescu, Electrochemical Aptasensor for the Detection of 
Ampicillin, 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 21-26 
August, 2016, Haga, Olanda  
21. R. Săndulescu, A. Florea, M. Tertiş, O. Hosu, L. Fritea, B. Ciui, C. Cristea, Natural 
and biomimetic receptors for biosensor design, 13rd International Conference Physical 
Chemistry 2016, 26-30 September 2016, Beograd, Serbia  
22. R. Săndulescu, M. Tertiş, A. Florea, L. Fritea, O. Hosu, B. Ciui, A. Cernat, B. Feier, 
A. Maghear, B. Iacob, E. Bodoki, C. Cristea, Nanosized and nanostructured platforms 
for biosensors design, 5th Workshop “Specific methods for food safety and quality”, 27 
September 2016, Beograd  
23. C. Cristea, A. Florea, M. Tertiş, B. Feier, E. Bodoki, A. Cristea, R. Săndulescu, Is 
Electrochemistry a useful technique for food analysis? 5th Workshop “Specific methods 
for food safety and quality”, 27 September 2016, Beograd  
24. M. Tertiș, A. Cernat, D. Lacatîș, A. Florea, R. Săndulescu, C. Cristea, Gold@ 
polypyrrole nanoparticles-based platform for electrochemical detection of serotonin, 
150th ICB Seminar Micro and Nanosystems in Biochemical Analysis, 12-14 octombrie 
2016, Warşovia, Polonia  
25. A. Florea, M.Tertiş, C. Cristea, R. Sandulescu, Synthetic receptors for 
electrochemical sensing of dopamine, 150th ICB Seminar Micro and Nanosystems in 
Biochemical Analysis, 12-14 octombrie 2016, Warşovia, Polonia 
26. C. Cristea, M. Tertiș, G. Meseşan, M. Gorgan, R. Săndulescu, Electrochemical and 
spectral studies of some acridine-N-oxide derivatives, XII ECHEMS Meeting: 
Electrochemistry in Ingenious Molecules, Surfaces and Devices, 6-9 iunie 2017, Milano 
Marittima, Italia  
27. M. Tertiș, A. Cernat, D. Lacatîş, R. Săndulescu, C. Cristea, Composite 
Nanostructured Platforms for the Electrochemical Determination of Serotonin, XII 
ECHEMS Meeting: Electrochemistry in Ingenious Molecules, Surfaces and Devices, 6-9 
iunie 2017, Milano Marittima, Italia  
28. L. Fritea, K. Gorgy, A. Le Goff, L. Galmiche, R. Villalonga, P. Audebert, 
R.Săndulescu, S. Cosnier, Host-guest complexation between tetrazines-β-cyclodextrin 
studied both in solution and films, Mátrafüred, International Conference on 
Electrochemical Sensors, 11-16 June 2017,Visegrad, Ungaria 
29. C. Cristea, M. Tertiş, A. Cernat, A. Florea, R. Săndulescu, Nouveaux capteurs 
électrochimiques pour la détection sélective de la dopamine, Journéesd’Electrochimie, 
26-29 June 2017, Bordeaux, Franţa 
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30. O. Hosu, M. M. Barsan, C. Cristea, R. Săndulescu, C.M.A. Brett, Nouveaux films 
nanostructurés à base de polymère de bleu de méthylène réalisés à partir de solvants 
eutectiques et de nanotubes de carbone: synthèse, caractérisation et application, 
Journées d’Electrochimie, 26-29 June 2017, Bordeaux, Franţa  
31. C. Cristea, M. Tertiș, A. Cernat, A. Florea, R. Săndulescu, Une nouvelle plateforme à 
base de nanoparticules en or et polypyrrole pour la détection électrochimique de la 
sérotonine, Journées d’Electrochimie, 26-29 June 2017, Bordeaux, Franţa 
32. B. Feier, C. Cristea, R. Săndulescu, Détection électrochimique de la vancomycine, 
Journées d’Electrochimie, 26-29 June 2017, Bordeaux, Franţa  
33. O. Hosu, M. Tertiş, B. Feier, C. Cristea, R. Săndulescu, Immunocapteur 
électrochimique sans marquage pour la détection de la Mucine 4, Journées 
d’Electrochimie, 26-29 June 2017, Bordeaux, Franţa  
34. L. Fritea, K. Gorgy, A. Le Goff, L. Galmiche, P. Audebert, R. Săndulescu, S. 
Cosnier, Tetrazines derivatives immobilization within polymeric films by host-guest 
complexation, Journées d’Electrochimie, 26-29 June 2017, Bordeaux, Franţa 
35. O. Hosu, K. Elouarzaki, K. Gorgy, C. Cristea, R. Săndulescu, R.S. Marks, S. Cosnier, 
New Pyrene-Diazirine Photoactivable Electrode Materials for Biosensing Applications, 
Journées d’Electrochimie, 26-29 June 2017, Bordeaux, Franţa, Premiul pentru cel mai 

bun poster; 
36. L. Fritea, K. Gorgy, A. Le Goff, L. Galmiche, R. Villalonga, P. Audebert, R. 
Săndulescu, S. Cosnier, Electrochemical and Fluorescent Studies of Tetrazines based on 
Host-Guest Complexation both in Solution and Films, XXIVth International Symposium 
on Bioelectrochemistry and Bioenergetics BES, 3-7 July 2017, Lyon, Franţa 
37. O. Hosu, M. Tertiș, B. Feier, C. Cristea, R. Săndulescu, Label Free Electrochemical 
Immunosensor for Sensitive Detection of Mucin4, XXIVth International Symposium on 
Bioelectrochemistry and Bioenergetics BES, 3-7 July 2017, Lyon, Franţa 
38. O. Hosu, M. M. Barsan, C. Cristea, R. Săndulescu, C.M.A. Brett, New Sensing 
Platforms for Enzyme Immobilization based on Hybrid Films of Poly(Methylene Blue) 
from Deep Eutectic Solvents and Carbon Nanotubes, XXIVth International Symposium 
on Bioelectrochemistry and Bioenergetics BES, 3-7 July 2017, Lyon, Franţa  
39. A. Florea, M. Tertiş, R. Săndulescu, C. Cristea, Gold nanostructured materials in 
highly sensitive aptasensor design, XXIVth International Symposium on 
Bioelectrochemistry and Bioenergetics BES, 3-7 July 2017, Lyon, Franţa  
40. C. Cristea, New Customized Platform Based on Electrochemically Generated 
Polypyrrole Nanoparticles Decorated with Gold Nanoparticles for the Highly Selective 
and Sensitive Electrochemical Detection of Serotonin, XXIVth International Symposium 
on Bioelectrochemistry and Bioenergetics BES, 3-7 July 2017, Lyon, Franţa 
41. L. Anicai, S. Costovici, O. Brîncoveanu, A.-G. Apaz, T.Visan, ”The Influence of  
lating Conditions on Electrodeposition Process of Binary Co-Mo Alloy Coatings 
nvolving Ionic Liquids Analogues”, The 67th Annual Meeting of the International 
Society of Electrochemistry in The Hague, the Netherlands, 21-26 August 2016 
42. A. Cojocaru, I. Sin, L. Anicăi, A. Cotarta, M. Enăchescu, T. Visan, 
„Electrodeposition of Lead Telluride and Selenide Films from Ionic Liquids Based on 
Choline Chloride”, The 67th Annual Meeting of the International Society of 
Electrochemistry in The Hague, the Netherlands, 21-26 August 2016 
43. A. Cojocaru, A. Petica, O. Brincoveanu, A. Ghiulnare Pantazi, D. Bălan, M. 
Enăchescu, T. Vişan, L. Anicăi, „Synthesis of Ag nanostructures by electrochemical 
deposition involving choline chloride based ionic liquids” , The11th International 
Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technologies – EMNT 2016, 
17.08-21.08.2016 Bruxelles 
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44. Ş. Costovici, L. Anicăi, T. Vişan, “The influence of additives on the Cu 
electrodeposition involving deep eutectic solvents”, Conference on Material Science and  
Engineering - UGALMAT 2016, 19.05-21.05.2016, Galaţi, România 
45. L. Anicai, Ş. Costovici, A. Petica, D. Bălan, M. Enăchescu „Comparative 
investigation of HER on NiMo alloy coatings electrodeposited from aqueous and DES 
based electrolytes”, Conference on Material Science and Engineering – UGALMAT 
2016, 19.05-21.05.2016, Galaţi, România 
46. L. Anicăi, A. Petica, A. Florea, A. Cojocaru, T. Vişan, „Electrochemical Ag 
nanostructures involving deep eutectic solvents”, International Conference of Physical 
Chemistry - ROMPHYSCHEM 16, 21.09-23.09.2016, Galaţi, România 
47. L. Anicăi, A. Petica, F. Golgovici, Ş. Costovici, A.-C. Manea, T. Vişan, „Sn binary 
alloy coatings involving deep eutectic solvents as nanostructured anodes for Li/Mg ion 
batteries”, International Conference of Physical Chemistry - ROMPHYSCHEM 16, 
21.09-23.09.2016, Galaţi, România 
48. A. Cojocaru, A. Ghiulnare Pantazi, D. Bălan, M. Enăchescu, T. Vişan, L. Anicăi, 
Electrochemical synthesis of various Ni ‐ Fe alloy nanostructures, Workshop of COST 
Action MP 1407, 12-14 octombrie 2016, Atena, Grecia 
49. E.-M. Ungureanu, M.-D. POP, G.-O. Buică, L. Bîrzan, A. Pantazi , A. Ştefaniu, New 
Polyazulene Based Materials For Heavy Metal Ions Detection, May 11-13, Euro 
Chemistry 2017 4thEuropean Chemistry Congress, Barcelona, Spania  
50. A.Oprisanu, M.-D. Pop, V. Anastasoaie, E.-M. Ungureanu, M. Cristea, I. Chilibon, 
L.Bîrzan, Termodynamics Of Polyazulene Based Materials, European Symposium on 
Applied Thermodynamics, ESAT 2017, Bucureşti  
51. V. Stănescu, C. Iordache, I. Stănescu, M.-R. Bujduveanu V. Anastasoaie, M.-D. Pop, 
E.-M. Ungureanu, Polyazulene Based Materials For Heavy Metal Ions Detection 
European Symposium on Applied Thermodynamics, ESAT 2017, București  
52. M.-D. Pop, A. Ştefaniu, G. Stanciu, L. Bîrzan, L. Pintilie, E.-M. Ungureanu, 
Quantum mechanical calculations on azulene ligands for complexing chemically 
modified electrodes, European Symposium on Applied Thermodynamics, ESAT 2017, 
Bucureşti 
53. D. A. Berinde, E.-M. Ungureanu, O. Ciocȋrlan, M.-R. Bujduveanu, Thermodynamic 
Aspects of Cobaltocene Mass Transfer in CH3CN, European Symposium on Applied 
Thermodynamics, ESAT 2017, Bucureşti 
54. E.-M. Ungureanu, G.-O. Buică, L. Bîrzan, I. Chilibon, A. Ştefaniu, Polyazulene 
Based Materials For Heavy Metal Ions Detection, XII ECHEMS meeting 
"Electrochemistry in Ingenious Molecules, Surfaces and Devices" , Milano Marittima, 
Italy, June 6th-9th, 2017 
55. E. Diacu, E.-M. Ungureanu, G.-L. Arnold, I.-G. Lazăr, G.-O. Buică, A. A. Ivanov, 
Heavy Metals Ions Electroanalysis from Waters using Chemically Modified Electrodes 
based on 2,6-bis((E)-2-(thiophen-2-yl)vinyl)-4-(4,6,8-trimethylazulen-1-yl)pyridine, 6th 
International Symposium On Electrochemistry South-East Europe 6th International 
symposium on electrochemistry South-East Europe, June, 2017, Balatonkenese, Ungaria 
56. E.-M. Ungureanu, New Polyazulene Based Materials For Heavy Metal Ions 
Detection, 6th International symposium on electrochemistry South-East Europe, June, 
2017, Balatonkenese, Ungaria 
57. V. Stănescu, C. Iordache, I. Stănescu, M.-R. Bujduveanu, E.-M. Ungureanu, L. 
Bîrzan, Studies related to the preparation of modified electrodes with azulene derivatives  

in order to optimize the detection of heavy metal, 6
th

 International symposium on 
electrochemistry South-East Europe, June, 2017, Balatonkenese, Ungaria 
58. E.-M. Ungureanu, G.-G. Vasile, G.- L. Arnold, L. Bîrzan, G.-O. Buică, 
Electrochemical Determination Of Lead In Water Samples Using Modified Electrode 



62 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXIV, 2/2017 

Based On Polyazulene Derivates, Section: 20. Ecology and Environmental Protect, 
Article ID: 139442017050199991, ID: 13944, SGEM Earth and Geo Sciences, Albena, 
Bulgaria, 27 iunie - 7 iulie 2017. 
59. A. Oprisanu, E.-M. Ungureanu, R. Isopescu, L. Birzan, M. Mihai, C. Vasiliu, 
Polyazulene Based Materials For Heavy Metal Ions Detection PCM 2017 Global 
Conference on Polimer and Composite Materials, 23-25 mai 2017 Guangzhou, China. 

 

D - Participarea membrilor Secției de Electrochimie la evenimentele ştiinţifice 
naţionale, dintre care se pot menționa câteva lucrări susținute în 2016  
1. A. Florea, C. Cristea, N. Jaffrezic-Renault, R. Săndulescu, Molecularly imprinted 
polymer electrochemical sensors for the detection of drugs and pollutants, Analytical and 
Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences, 29 iunie-1iulie 
2016, Braşov, România  
2. B. Feier, C. Cristea, R. Săndulescu, Electrochemical Methods for the Detection of β-
Lactam Antibiotics, Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and 
Environmental Sciences, 29 iunie-1iulie 2016, Braşov, România  
3. R. Săndulescu, C. Cristea, E. Bodoki, R. Oprean, Progrese recente în 
analizacompușilor bioactivi prin recunoaștere moleculară, The 16th Romanian National 
Congress of Pharmacy, 28.09-01.10.2016, Bucureşti, România  
4. L. Fritea, M. Tertiș, C. Cristea, S. Cosnier, R. Săndulescu, Graphene/β-cyclodextrin 
based biosensors for dopamine determination, The 16th Romanian National Congress of 
Pharmacy, 28.09-01.10.2016, Bucureşti, Romania  
5. M. Tertiș, A. Florea, A. Adumitrăchioaie, B. Ciui, O. Hosu, D. Bogdan, C. Cristea, R. 
Săndulescu, New approach for the electrochemical detection of dopamine, International 
Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology 
MEDITECH 2016, 12-15 Octombrie 2016, Cluj-Napoca, România  
6. B. Feier, I. Băjan, C. Cristea, R. Săndulescu, Aptamer based electrochemical sensor 
for the detection of amplicillin, International Conference on Advancements of Medicine 
and Health Care through Technology MEDITECH 2016, 12-15 Octombrie 2016, Cluj-
Napoca, România  
7. R. Săndulescu, C. Cristea, Electrochemical Sensing based on Molecular 
Biorecognition, Workshop “Innovative nanomaterials and devices with biomedical 
applications”,22 November 2016, Cluj-Napoca, România  
8. A. Florea, M. Tertiş, C. Cristea, R. Săndulescu, Synthetic receptors for electrochemical 
sensing of dopamine, Clujul Medical, vol. 89/2016, Supplement 4, Abstracts of the 
Annual Meeting of the Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-
Napoca 21-25 noiembrie 2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-8872 
9. M. Tertiș, A. Cernat, D. Lacatîș, A. Florea, R. Săndulescu, C. Cristea, 
Gold@polypyrrole nanoparticles-based platform for electrochemical detection of 
serotonin, Clujul Medical, vol. 89/2016, Supplement 4, Abstracts of the Annual Meeting 
of the Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca 21-25 
noiembrie 2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-8872 
10. B. Ciui, M. Tertiș, A. Florea, O. Hosu, D. Peia, R. Săndulescu, C. Cristea, 
Electrochemical sensor for dopamine based on electropolymerized molecularly imprinted 
poly aminothiophenol and gold nanoparticles, Clujul Medical, vol. 89/2016, Supplement 
4, Abstracts of the Annual Meeting of the Iuliu Hatieganu University of Medicine and 
Pharmacy, Cluj-Napoca 21-25 noiembrie 2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-
8872 
11. L. Fritea, K. Gorgy, A. Le Goff, L. Galmiche, R. Villalonga, P. Audebert, R. 
Săndulescu, S. Cosnier, Tetrazines in aqueous solution. Electrochemical and fluorescent 
studies, Clujul Medical, vol. 89/2016, Supplement 4, Abstracts of the Annual Meeting of 
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the Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca 21-25 noiembrie 
2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-8872 
12. L. Fritea, M. Tertiş, A. Le Goff, S. Cosnier, C. Cristea, R. Săndulescu, Graphene 
based biosensors for dopamine determination, Clujul Medical, vol. 89/2016, Supplement 
4, Abstracts of the Annual Meeting of the Iuliu Hatieganu University of Medicine and 
Pharmacy, Cluj-Napoca 21-25 noiembrie 2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-
8872 
13. C. Cristea, M. Tertiș, L. Fritea, A. Florea, R. Săndulescu, Design of immobilization 
platforms for sensors used in pharmaceutical analysis, Clujul Medical, vol. 89/2016, 
Supplement 4, Abstracts of the Annual Meeting of the Iuliu Hatieganu University of 
Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca 21-25 noiembrie 2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-
ISSN 2066-8872 
14. O. Hosu, M. M. Bârsan, C. Cristea, R. Săndulescu, C.M.A. Brett, New 
poly(methylene blue) films from deep eutectic solvents. Characterization and application 
for pharmaceutical sample analysis, Clujul Medical, vol. 89/2016, Supplement 4, 
Abstracts of the Annual Meeting of the Iuliu Hatieganu University of Medicine and 
Pharmacy, Cluj-Napoca 21-25 noiembrie 2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-
8872 
15. A. Cernat, M. Tertiș, N. Păpară, R. Săndulescu, C. Cristea, Composite nanoplatforms 
for dopamine detection, Clujul Medical, vol. 89/2016, Supplement 4, Abstracts of the 
Annual Meeting of the Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-
Napoca 21-25 noiembrie 2016, S91 p-ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-8872 
16. M. Tertiş, A. Cernat, D. Lacatîș, A. Florea, R. Săndulescu, C. Cristea, Platformă 
tridimensională pe bază de nanoparticule de pirol și de aur pentru detecția 
electrochimică a serotoninei, Sesiunea de comunicări a SSFR, Cluj-Napoca, 
30 martie 2017 
17. R. Săndulescu, C. Cristea, A. Florea, M. Tertiș, O. Hosu, B. Ciui, Receptori naturali 
şi biomimetici în elaborarea biosenzorilor, Simpozion academician Nicolae Cajal, 31 
martie 2017, Biblioteca Academiei Române Bucureşti  
18. R. Săndulescu, C. Cristea, A. Florea, M. Tertiș, O. Hosu, B. Ciui, Progrese recente în 
analiza compuşilor bioactivi bazată pe recunoaşterea moleculară, Congresul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, 29-30 Mai 2017, Bucureşti  
 

E - Participarea membrilor Secției de Electrochimie din SChR la alte întâlniri 
care implică subiecte din electrochimie, dintre care se pot menționa lucrările 
susținute în 2016: 

 EastForum 2015, 25 - 26 June 2015, Lund Sweden, organizat de Academia 

Europeană de Tehnologie de suprafață (“Electrodeposition of Co and CoMo Alloys 
Coatings using Choline Chloride Based Ionic Liquids – Evaluation of Corrosion 
Behaviour “, L. Anicăi, S. Costovici, A. Cojocaru, T. Vişan;  

 Conferința Internațională de Chimie și Inginerie Chimică , RICCCE 19, Septembrie 
2015, Sibiu, România (“Corrosion performance of electrochemically obtained Ni-
Mo and Co-Mo alloys coatings involving ionic liquids analogues”, L. Anicăi, 
S.Costovici, T. Vişan); 

 

F - Scrierea unor capitole specifice ale unor cărți de electrochimie de către 
membrii ai Secției de Electrochimie din SchR dintre care se pot da ca exemple 
următoarele cărți apărute în 2016 [1]. 
1. R. Săndulescu, C. Cristea, E. Bodoki, R. Oprean, Recent Advances in the Analysis of 
Bioactive Compounds based on Molecular Recognition în FRONTIERS IN BIOACTIVE 
COMPOUNDS, editor C. Apetrei, Bentham Science Publishers Ltd, Sharjah, UAE, 2016, 
pp. 69-126; ISBN 978-1-68108-342-1; (http://ebooks.benthamscience.com/); 
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2. A.Cernat, M. Tertiș, L. Fritea, C. Cristea, Graphene in Sensors Design în 
ADVANCED MATERIALS BOOK SERIES, Scrivener Publishing and copublished with 
John Wiley & Sons, USA, 2016, 387-431, DOI: 10.1002/9781119242635.ch10; 
3. C. Cristea, F. Graur, R. Gălătuş, C. Vaida, D. Pîsla, R. Săndulescu, Nanobiomaterials 
for Cancer Diagnosis and Therapy în NANOBIOMATERIALS Applications in Drug 
Delivery, ed. Anil K. Sharma, Raj K. Keservani, Rajesh K. Kesharwani, Apple Academic 
Press, Waretown, New Jersey, 2017; 
 

G – Implicarea membrilor Secției de Electrochimie din SChR  ca referenți 

pentru publicații ale ISE și alte publiccații  legate de electrochimie 

 
H – Implicarea membrilor Secției de Electrochimie din SChR în activități de 
cercetare și dezvoltare ca componente ale proiectelor de cercetare (R&D) privind 
electrochimia finanțate la nivel național; fondurile sunt acordate de Ministerul 
Educației și Cercetării din România (în cadrul Programului național PN II 2014-2010, 
alte componente ale  structurii Programe de fonduri) care implică cereri de propuneri 
la nivel național sau de untități private. 
 

I - Implicarea membrilor Secției de Electrochimie din SChR în proiecte 
internaționale de cercetare în domeniul electrochimiei, cum ar fi: M - ERA Net, 
H2020, NATO. În cursul anului 2016 au avut loc vizite științifice în cadrul unui 
proiect M - ERA Net ale unor grupuri de electrochimiști din UPB-CSSNT și 
Universitatea din Porto (Prof. A.F. Silva); IST Lisabona (Prof. Fatima Montemor). 
 Electrochimiștii români sunt, de asemenea, implicați în rețele internaționale de 
cercetare în colaborare cu: Franța, Argentina, Portugalia, Germania etc. 
 În afara programelor Erasmus Socrates pentru studenți există un schimb intens 
de studenți în programele doctorale și postdoctorale cu Franța (Université Claude 
Bernard Lyon 1, Université Joseph Fourier Grenoble, etc.), Portugalia, Spania 
(Universitatea din Cadiz), etc.  
 Electrochimiştii români se întălnesc de asemenea, cu ocazia conferințelor 
generale de chimie, de obicei organizate de universități din România sau de către 
Societatea de Chimie din România . 
 În România există câteva întâlniri în domeniul electrochimiei care tind să 
devină tradiționale la care, alături de studenți și cadre didactice implicate în 
cercetarea în domeniul electrochimiei, au participat personalități care au susținut 
comunicări științifice de mare interes: 
1.Workshop on “Innovative Nanomaterials and Devices with Biomedical 

Applications”, 22 noiembrie 2016, Cluj-Napoca, România, organizat de 
Departamentul de Chimie Analitică din UMF, Universitatea "Iuliu Haţieganu", cu 
participarea Academiei Române: 

 W. Schuhmann  (Universitatea Ruhr din Bochum, Germania), Micro- and 
nanobioelectrochemistry. Micro- and nanobioelectrochemistry;  

 R. Silaghi-Dumitrescu («Babeș-Bolyai» Universitatea din Cluj-Napoca), Blood 
Substitutes based on Hemoglobin or Hemerythrin: Data from Top-Up Animal and 
Hemorrhagic Models; 

  D. Pîsla, G.l Kacsó, C. Vaida, B. Gherman, N. Plitea, (Universitatea Technică 
din Cluj-Napoca), PARA-BRACHYROB, an Innovative Parallel Robotic System 
used in Brachytherapy;  
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 C. Andronescu, J. Clausmeyer, A. Muhs, M. Marquitan, W. Schuhmann (Ruhr 
Universität Bochum, Germany), Carbon nanoelectrodes as a basis for sensors 
and field-effect transistors; 

  F. Graur (IIIrd Surgery Hospital, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu 
Hațieganu”, Cluj-Napoca), New Trends for the in situ Treatment of Liver Tumors; 
A. Ilea; 

 B. Boșca (Medicină dentală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca), Recent trends of research in applied dentistry; 

  R. Săndulescu, C. Cristea (Departamentul de Chimie Analitică, Universitatea 
de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca), Electrochemical 
Sensing based on Molecular Biorecognition. 

2. International Workshop on “Bioelectrochemistry in the Service of Life”, 2 May 

2017, Cluj-Napoca, Romania organizat de Departamentul de Chimie Analitică, 
Universitatea “Iuliu Hațieganu”, cu participarea: 

 Nicole Jaffrezic-Renault (Universitatea Claude Bernard Lyon, Franța), 
Electrochemical microbiosensors for medical monitoring;  

 Philippe Hapiot (Universitatea de Rennes 1, Franța), Electrochemical analyses 
and detection of reactive oxygen species; 

  Florence Geneste (Universitatea de Rennes 1, Franța), How to circumvent the 
problem of passivation in electrochemical analysis. 

3. International Workshop on “Integrated nanodevices for environmental analysis”, 
26 Mai 2017, Cluj-Napoca, Romania, organizată de  Universitatea Technică Cluj-Napoca 
și Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca având drept 
conferenţiari pe: 

 R. Gălătuş (UTCN), Nano-Enabled Optical Fiber Biosensor Device with Smart 
Phone interface for Fast and Selective Detection of Antibiotics in Water" 
(nSensOFWater); 

  S.C. Moşneag, D. Vele, C. Neamţu, Analysis methods used in the quality control 
of drinking water; 

  F. Graur, Mihaela Dragotă, Nadim al Hajjar (UMF “Iuliu Hațieganu”  Cluj-
Napoca), Antibiotic resistance: present and future;  

 J. Kochana, A. Pollap, P. Gąsior, N. Górecka, P. Kuśtrowki (Jagiellonian 
University din Kraków, Polonia), Mesoporous carbon-containing electrochemical 
sensor for determination of antibiotics in environmental water samples;  

 J.-L. Auguste, G. Humbert, D. Pomarède, M. Kudinova (Université de Limoges, 
Franţa), Technological developments around optical fibres for sensor domain;  

 M. Masar, P. Troška, J.Hradski (Comenius University Bratislava, Slovacia), 
Various Detection Techniques Coupled with Microchip Electrophoresis in 
Environmental and Biomedical Analysis;  

 S. Pruneanu, Florina Pogăcean, A.R. Biriş, Maria Coroş, Crina Socaci, Lidia 
Mageruşan, Marcela-Corina Roşu (ITIM Cluj-Napoca), Electrochemical 
detection of arious organic molecules using grapheme modified electrodes; 

  L. Măgeruşan, C. Socaci, M. Coroş, Florina Pogăcean, Marcela-Corina Roşu, 
Stela Pruneanu (ITIM Cluj-Napoca),  Electrochemical platform for selective lead 
ion detection;  

 C. Cristea, E. Bodoki (UMF “Iuliu Hațieganu”  Cluj-Napoca), Closing remarks 
and perspectives 

 4. Atelierul francofon NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LA 

RECONNAISSANCE ELECTROCHIMIQUE DES MINERAUX ET DES 
ESPÈCES BIOLOGIQUES acronyme « NOMARES » (New materials for 

electrochemical recognition of mineral and biological species), organizat cu sprijinul 
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Asociației Universitare a Francofoniei. În anul 2016 a avut loc la Iași a 4-a ediție a 
acestui simpozion, cu prilejul celei de-a treia Conferințe Internaționale de Chimie 
analitică (3

rd
 International Conference on Analytical Chemistry, RO-ICAC), în 

perioada 28 - 31 august 2016 (http://roicac.acadiasi.ro/workshop-nomares/), în care în 
afara comunicărilor invitaților din Franța, Serbia, Bulgaria s-au susținut lucrări ale 
unor studenți și cadre didactice din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
(UPB), Universitatea OVIDIUS din Constanţa (UOC), Centrul de Chimie Organică al 
Academiei Române (CCO) sau ale unor cercetători din firme private:  

 G.-L. Arnold (UPB), M.-R. Bujduveanu (UPB), E.-M. Ungureanu (UPB), 
Chemically modified electrodes based on (z)-2-thioxo-5-((4,6,8-trimethylazulen-1-
yl)methylene)thiazolidin-4-one for heavy metals ions detection;  

 I. A. Oancea (UPB), E. Oancea (Careless Beauty), E.-M. Ungureanu (UPB), G. 
Stanciu (UOC), E. Chirila (UOC), Analytical characterisation of some buds etheric 
oils used in cosmetics; 

   G.-O. Buica (UPB), E. Saint-Aman (Grenoble, Franța), E.-M. Ungureanu (UPB),  
Voltammetric sensing of Pb(ii) ions using modified electrodes with poly(hexanoic 
acid-like) films; 

  L. Bîrzan (CCO), M. Cristea (CCO), V. Tecuceanu (CCO), E.-M. Ungureanu 

(UPB), A. C. Răzuș (CCO), Ligand syntheses as sensor of metals  based on azulene 
derivatives  (Syntheses of ligands based on azulene derivatives used as metals 
sensors,); 

  E.-M. Ungureanu (UPB), Correlation between ligand structures and opportunities 
for heavy metals detection by electrochemistry; 

 E. Diacu (UPB), I. G. Lazar (UPB), E.-M. Ungureanu (UPB), G.-L. Arnold (UPB), 
L. Bîrzan (CCO), Heavy metals voltammetric sensing from surface waters using 
modified electrodes based on poly (2,6-bis((e)-2-(thiophen-2-yl)vinyl)-4-(4,6,8-
trimethylazulen-1-yl)pyrylium perchlorate,  

  

 

Alte aspecte 

 Membrii activi ai Secției de Electrochimie din SChR au contribuit la 
diseminarea diferitelor aspecte ale electrochimiei și ale metodelor electrochimice în 
cadrul comunității de chimiști și ingineri chimiști prin publicarea articolelor 
prezentate în Buletinul Societății de Chimie dim România, inclusiv subiecte privind 
senzorii electrochimici și biosenzori, materiale de electrod noi și aplicațiile 
electroanalitice ale acestora.  
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