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In memoriam 

 

Prof. dr. docent Gheorghe I. Costeanu 

(1903-2002) 

 
 Profesorul Costeanu s-a născut în anul 1903 în comuna Amărăşti, judeţul 

Vâlcea, unde a urmat cursurile primare. În anii 1914-1922 a fost elev al Liceului 

Alexandru Lahovary din Râmnicu-Vâlcea. După bacalaureat a fost admis la 

Facultatea de Filosofie, secţia reală (devenită în 1923 Facultatea de Ştiinţe) din 

Universitatea Regele Ferdinand I din Cernăuţi, pe care a absolvit-o în iunie 1925, 

când a obţinut licenţa în ştiinţe fizico-chimice.  

A fost angajat ca asistent suplinitor la catedra de Chimie Neorganică încă din 

studenţie, şi ulterior ca asistent definitiv în noiembrie 1925, deţinând această poziţie 

didactică până la sfârşitul anului 1931. În perioada 1925-1927 a fost doctorand la 

această catedră şi a susţinut teza în ştiinţe chimice în 1927, cu titlul Cercetări asupra 

hexabromstanaţilor. A efectuat stagii de specializare în electrochimie şi spectroscopie 

moleculară în perioadele 1927-1931 (cu bursă românească) şi 1936-1937 (cu bursă 

franceză) la Laboratoires de Chimie Générale et des Recherches Physiques din 

Universitatea Sorbonne Paris, unde i-a cunoscut pe Marie Curie, prima laureată de 

două ori a Premiului Nobel şi pe Irene Joliot-Curie. Din 1929 devine membru al 

societăţii de chimie fizică The Faraday Society, London. 
Pe plan didactic, tânărul doctor Costeanu a suplinit (prin ordin ministerial) în 

anii 1932-1933 postul de conferenţiar în Chimie Analitică la Şcoala Politehnică din 
Timişoara. Revenind la Cernăuţi în 1934, predă cursuri de Chimie Anorganică (1934-
1937) în calitate de şef de lucrări titular, iar ulterior pe post de conferenţiar suplinitor 
predă cursuri de Chimie Fizică (1938-1940). În perioada 1934-1938 a fost şi redactor 
la servicul de documentare ştiinţifică al revistelor Bulletin de la Société Chimique de 
France şi Le Journal de Physique et de Radium editate la Paris. În iunie 1940, în 
urma ultimatumului dat de URSS, Universitatea din Chişinău a fost evacuată, astfel 
că dr. Costeanu s-a transferat la catedra de Chimie Fizică, Facultatea de Ştiinţe a 
Universităţii din Iaşi (în care a fost titular prof. Petru Bogdan, primul profesor român 
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de chimie fizică ce studiase în Germania cu W. Ostwald şi J.H. van’t Hoff). Din 
februarie 1941 a funcționat ca și conferenţiar, iar în 1943 a fost titularizat profesor. În 
1951 fost transferat (prin decizie ministerială) în postul de profesor la catedra Chimie 
Fizică din Facultatea Chimie Industrială, Institutul Politehnic Bucureşti. Profesorul 
Costeanu a predat chimie fizică multor generaţii de studenţi ai acestei facultăţi, fiind 
şeful catedrei în perioadele 1953-1957 şi 1965-1971 (până la pensionare). 

Opera ştiinţifică a profesorului Costeanu acoperă diverse domenii ale chimiei 
fizice, cuprinde domenii de activitate precum: electrochimia, spectroscopia 
moleculară, termometria, cinetica chimică, determinări de constate fizico-chimice, 
cercetări asupra hexabromstanaţilor şi altele. 

Dintre temele ştiinţifice mai importante amintim: pila cu catod de sodiu şi 
electroliţi topiţi, potenţiale de electrod în amoniac lichid, spectre de absorbţie în 
infraroşu ale soluţiilor apoase şi în bioxod de sulf lichid ale sărurilor de amoniu, 
difuzia gazelor la ieşirea din tuburi capilare şi consecinţele chimice, influenţa 
solventului asupra reacţiei de hidroliză acidă şi alcalină a unor esteri în solvenţi micşi. 

Aceste teme s-au concretizat în publicarea a peste 60 articole şi numeroase 
comunicări la congrese şi conferinţe (cum ar fi prezentările orale la Londra, Paris, 
Ajaccio-Corsica, Cernăuţi, Iaşi sau Bucureşti). A contribuit la Dictionnaire de Chimie 
Théorique et Appliquée,  Paris, 1939, la alcătuirea Lexiconului tehnic roman [Fig. 1], 
19 volume, Bucureşti (1957-1968) şi la Dicţionarul chronologic al ştiinţei şi tehnicii 
universale [Fig. 2.], Bucureşti, 1979. 

 

 

Fig. 1. Lexiconului tehnic român, 19 volume, Bucureşti, 1957-1968 

 

Cercetarea ştiinţifică descrisă în teza de doctorat la Cernăuţi se referă la 

studii de preparare şi caracterizare a sărurilor duble hexabromostanaţi (de Na, Pb, 

Cs sau Be), hexabromostanaţi de piriliu şi chinolină, de aldehidă salicilică şi 

aldehidă cinamică. A reuşit obţinerea aurului cristalizat în formă hexagonală 

(formă rar întâlnită în natură) prin reacţia dintre soluţii de AuBr3 şi SnBr4 şi 

evaporare. Rezultatele tezei au fost publicate în Berichte der Deutschen Chemishen 

Geselschaft, 1927, precum şi în “Buletinul de Chimie Pură şi Aplicată” al 

Societăţii Române de Ştiinţe, 1928. Date originale din teză privind caracteristicile 

ionului amoniu au fost citate în Nouveau traité de chimie minerale, editor Paul 

Pascal, Masson & Cie., Paris, 1956.  
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Fig. 2. Mentionarea in calitate de coautor a profesorului Costeanu la Dicţionarul 

cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale, Bucureşti, 1979 

 

   
 

Fig. 3. Gmelins Handbuch der Anorg. Chemie 

 

În cadrul stagiilor de la Paris a efectuat cercetări de pionierat în domeniul 

pilelor electrochimice cu electroliţi topiţi (topituri de KOH sau eutectic LiCl-KCl), cu 

oxid de cupru la catod şi sodiu metalic sau aliaj Pb-Na la anod (rezultate publicate în 

Compte rendu în 1929 şi 1930), menţionate în marile enciclopedii de chimie (Tables 

Internationales de Constantes, 1935, sau Gmelins Handbuch der Anorg. Chemie 

[Fig.3]); rezultatele au fost preluate şi testate de NASA în lansările navetelor spaţiale. 

 Deosebit de valoroase şi de inovative la momentul elaborarii sunt lucrările de 

spectroscopie efectuate tot la Paris şi continuate la Iaşi. Ca exemple se pot da 

spectrele IR ale amoniacului lichid sau ale unor azotaţi în amoniac lichid; de 

asemenea sunt de menţionat şi spectrele IR şi Raman ale sărurilor de amoniu în 

amoniac lichid, în dioxid de sulf lichid, ale azotatului de amoniu topit, precum şi ale 

amoniacaţilor lichizi. Rezultatele au fost  publicate în Comptes rendus, 1935-1938, 

sau menţionate în monografiile: G. Herzberg, Infrared and Raman Spectra of 

Polyatomic Molecules, 1945, sau Landolt Börnstein Tabellen Atom und 

Molekülphysik, 1951-1952. A realizat studii de difuzia gazelor în tuburi capilare şi de 
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fenomene periodice în reacţiile gaz-solid (bătăi), interpretate cu ajutorul mecanicii 

ondulatorii şi publicate în Bull. Soc. Chim. de France, 1939 [Fig. 4].  

În ultimii ani de activitate profesorul Costeanu a coordonat colectivul de 

cercetare privind influenţa solventului asupra vitezei de reacţie (hidroliza acidă şi 

bazică a unor esteri alifatici) sau determinarea unor constante fizico-chimice 

(densităţi, viscozităţi, constante dielectrice) ale unor sisteme binare de lichide 

organice, cu publicaţii în Rev. Roumaine de Chimie [Fig. 5]. 

 

 .  

Fig. 4. Bull. Soc. Chim. de France, 1939. Fig. 5. Rev. Roumaine de Chimie. 

 

Profesorul Costeanu a fost implicat în lucrări tehnice de importanţă, în special 

pentru apărarea naţională. În noiembrie 1925 a fost mobilizat ca sublocotenent în 

rezervă la Fabrica de Pulberi Dudeşti [Fig. 6.] şi a fost trimis de Ministerul de Război 

două luni în Scoţia (la Nobel’s Explosives Comp.) pentru import de materiale 

explozive.  

Fig. 6. Pulberăria de la Dudeşti după explozia de la începutul secolului XX 

În al doilea război mondial a fost mobilizat la Pulberăria Dudeşti a armatei, 

unde a realizat studii de stabilitate a pulberilor explozive, de temperatură de aprindere 

şi cinetică de reacţie a reacţiilor explozive. În perioada 1951-1958 a funcţionat şi ca 

şef de secţie la Institutul Naţional de Metrologie, Laboratorul Termometrie şi Căldură 

[Fig. 7]. 
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Fig. 7. Acte care dovedesc inființarea Institutului Națonal de Metrologie (1951) 
 

Se poate afirma că savantul şi pedagogul Gheorghe Costeanu (numit de colegi 

si colaboratori PAPA Costeanu sau simplu Papa) a fost un exemplu de viaţă 

cumpătată, fără excese, trecând peste greutăţile celor două războaie mondiale şi 

necazurile familiale. Aportul profesorului Costeanu nu se poate aprecia prin una sau 

mai multe lucrări ale sale, activitatea sa ştiinţifică reprezentând o întreagă epocă de 

cercetare. 

A fost unul dintre puţinii specialişti care s-au ocupat intens de un domeniu 

complex cum este cel al chimiei fizice, prin activitatea sa ştiinţifică şi didactică 

universitară aducând un aport remarcabil în dezvoltarea acestuia în ţara noastră 

 

Bibliografie 
1. G. Costeanu, Memoriu de titluri şi lucrări, Tipografia Alexandu A. Terek, Iaşi, 

1942. 

2. V.I. Lipan, Profesor doctor Gheorghe I. Costeanu, Rev. Chim. (Bucharest), 51 (4), 

2000, pp. 247-248. 
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In memoriam 

 

Profesor Universitar Ionel A. Atanasiu – o viaţă dedicată 

electrochimiei 
 

 

 Ionel A. Atanasiu s-a născut la Galaţi la data de 

25 septembrie 1894 (tatăl Anastasi Atanasiu şi mama 

Bălaşa Atanasiu) [1-4]. A absolvit liceul Vasile Alecsandri 

din Galaţi în 1913 şi în acelaşi an s-a înscris la 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe, secţia 

Fizică-Chimie, pe care o absolvă în 1920, întârzierea fiind 

cauzată de izbucnirea războiului. În perioada declanşării 

primului război mondial urmează cursurile şcolii de ofiţeri 

termen redus, fiind încadrat, iniţial, ca soldat TR la 

1.04.1915, avansat la caporal la 1.07.1915, apoi la sergent, 

1.08.1915, pentru a fi avansat imediat înainte de intrarea României în război la 

sublocotenent de infanterie, la data de 1.05.1916 [4]. Se înrolează ca voluntar şi este 

încartiruit în Galaţi, la Regimentul Siret 11, un regiment de trupe de infanterie de 

elită, cu un trecut glorios. Acest regiment este transformat ulterior în Regimentul 11 

Infanterie, comandat de col. Mihai Angelescu, făcând parte din Brigada 12 Infanterie, 

Galaţi, Divizia 6 infanterie, Corpul 3 de Armata, Armata II, aflată sub comanda 

mareşalului Alexandru Averescu. Regimentul 11 infanterie Siret se va regăsi pe 

parcursul ultimilor ani de război în cadrul Div. 6, Corp 4 Infanterie. Pe parcursul 

desfăşurării războiului, ca urmare a faptelor deosebite, va fi avansat la locotenent, la 

1.09.1917 şi apoi căpitan în retragere, la 16.06.1925, fig. 1 [4]. 
 

 
 

Fig. 1. Extrasul nr. 1423 al Comenduirii Garnizoanei Galaţi [4] 

 

 Luptele acerbe date de Regimentul 11 infanterie conduc la pierderi masive, 

dar, în ciuda acestor pierderi masive regimentul nu este retras pe eşalonul II, cum era 

îndreptăţit, ci este întărit cu noi trupe (inclusiv cu voluntari ardeleni) şi participă la 

marea ofensivă din vara lui 1917, de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, unde soldaţii 

acestui regiment se remarcă prin fapte de vitejie deosebite, steagul unităţii fiind unul 

dintre puţinele decorate cu Ordinul „Mihai Viteazul“.  
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Fig. 3. Locotenentul 

Erwin Rommel 

Regimentul profesorului Ionel A. Atanasiu, faţă în faţă cu Erwin 

Rommel, viitoare Vulpe a Deşertului în bătălia de la Oituz, cota 789 

 

 Divizia 6 Infanterie, ce includea şi Regimentul 11 este poziţionată în vara lui 

1917 între Oituz şi Măgura Caşinului, ca ultimă linie de apărare, fig. 2. 

 

 

Fig. 2. Dispunerea şi acţiunile forţelor combatante  

în timpul bătăliei de la Oituz Div 6 Infanterie evidenţiată cu verde  

 

 

 Calităţile de comandant şi strateg militar 

ale lui Erwin Rommel, fig. 3, sunt excepţionale, pe 

muntele Coşna aplicând pentru prima dată pe 

frontul de est sistemul de poziţionare a 

mitralierelor pentru executare de foc încrucişat, 

tactică devenită standard în cel de-al doilea război 

mondial. fig. 4-6. “Pe 19 august, Rommel atacă 

din nou Muntele Coşna [cota 789] şi-l cucereşte. 

Dispunând de o superioritate însemnată de forţe, 

trupele germane au reuşit să ocupe vârful, dar 

românii s-au repliat pe panta estică a muntelui, 

unde au rezistat pe poziţii...” [5]. 
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Fig. 7. Certificarea de invalid  

de război 

Planurile de atac schiţate de Erwin Rommel în bătălia de la Oituz, cota 789. 

           
Sursa: "Photo from Roger Freeman Collection in "The Devil's Paint Brush"; Rommel sketch and map 

from Landesarchiv Baden-Württemberg - Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Stuttgart, Germany). 

 

   

Fig. 4. Dealul Coşna Fig. 5. Amplasarea 

mitralierelor 
Fig. 6. Releveu 3D Coşna, ER 

  

Pe muntele Coşna, atacul principal a fost comandat de către locotenentul 

Erwin Rommel, pe atunci fiind comandant al unui batalion de vânători de munte. 

Acesta a fost rănit în timpul luptei; pe 10 august 1917, Erwin Rommel a fost împuşcat 

în antebraţul stâng pe muntele Coşna, nu departe de Târgu Ocna, în bătălia de la 

Oituz, în Moldova, România. Glonţul care l-a rănit pe Rommel a venit de la un 

detaşament de soldaţi români, comandaţi de un ofiţer francez. Epuizat din cauza rănii 

şi luptelor de pe front, Rommel predă comanda pe 20 august 1917 [6].  Odată cu 

predarea comenzii de către Rommel şansa surâde românilor şi aceştia se pregătesc de 

contraatac. “În cursul nopţii, Armata 2 a trimis întăriri în sector două batalioane de 

grăniceri şi un regiment de infanterie [regimentul 11 infanterie]. Pe 20 august, la ora 

7:00, Divizia 1 Cavalerie, astfel întărită şi susţinută de toată artileria română 

disponibilă, a atacat și a reuşit sa reia o parte din terenul pierdut ziua precedentă...” 

[5]. 

 Ionel A. Atanasiu este rănit la piciorul drept, luat prizonier de către armata 

germană şi doar şansa face ca acestuia să nu i se amputeze piciorul (în acea perioadă, 

în absenţa antibioticelor, o rană severă conducea în 

mod uzual la amputarea membrelor rănite, 

operaţiile şi tratamentul adecvat depinzând foarte 

mult de noroc şi de coincidenţe salvatoare). 

 Vorbitor de limbă germană şi având gradul 

de ofiţer, profesorul Ionel A. Atanasiu este operat 

la un spital de campanie german din spatele 

frontului, rămânând totuşi cu o invaliditate 

permanentă, fig. 7, dar păstrându-şi piciorul. Este 

trimis ca prizonier de război în infamul 

Kriegsgefangenenlager de la Tuchel/Tuchola. Deşi 

putea să beneficieze de indemnizaţia de invalid de 

război, profesorul Ionel A. Atanasiu n-a profitat 

niciodată de aceasta şi nici nu a ridicat drepturile 

băneşti cuvenite, dar era mândru şi fericit că a 

luptat, şi-a apărat ţara şi a fost rănit în Marele 

Război. 
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Fig. 8.a. Schiţă a Laboratorului de 

Electrochimie de la secţia de  

Electrochimie şi Chimie Tehnologică, 

corpul E, Polizu. 

 Reîntors în ţară, după terminarea războiului, este trecut în rezervă ca fiind 

unul dintre cei peste 76.000 de invalizi de război (“infirmitatea a fost contractată în 

serviciul militar în război, IDA825/(1)918”, conform extrasului nr. 1423 a 

Comisariatului Galaţi). 

Îşi continuă studiile şi îşi ia licenţa la Universitatea din Bucureşti. 

Vorbeşte rar despre experienţa traumatizantă a războiului. Foarte puţini colegi 

l-au auzit povestind şi, deşi putea să beneficieze din plin de statutul de invalid de 

război, nu a făcut acest lucru, preferând să se concentreze pe cariera academică şi 

să-şi câştige traiul din aceasta. 

 Cariera didactică este una parcursă fără a sări etape şi fără a beneficia de 

favoruri. La 1 ianuarie 1921 este numit asistent la Institutul de Chimie Industrială al 

Universităţii din Bucureşti, la 1 ianuarie 1927 devenind şef secţie, până în 1938. Între 

1924-1926 pleacă cu o bursă la 

Universitatea din Nancy, (Henri Poincaré 

University-Nancy 1) unde se 

specializează în domeniul electrochimiei 

şi îşi susţine doctoratul în chimie, 

specializarea electrochimie, în anul 1926 

(Diploma de doctor în ştiinţe nr. 

121/7.07.1926). 

 Prima lucrare ştiinţifică 

independentă a profesorului Ionel A. 

Atanasiu este legată de cerimetrie, acesta 

fiind considerat şi întemeietorul 

cerimetriei ca metodă de analiză: Jean A. 

Atanasiu, Sur l’emploi des mélanges 

d’eau et d’alcool dans l’étude 

électrométrique des réactions par 

précipitation, Comptes rendus 

hebdomadaires des séances de 

l'Académie des sciences, Seance du 22 

fevruarie 1926, t.182, 1926/01-1926/06, 

pp. 519-521. În 1938 ocupă prin concurs 

(MOf nr. 283/5.12.1938) poziţia de  

conferenţiar provizoriu (08.1938-

02.1943), la Institutul Politehnic 

Bucureşti, la proaspăta înfiinţată 

Facultate de Chimie Industrială, la 

disciplina de Electrochimie Aplicată şi 

Electrometalurgie şi îşi pune în practică o 

idee mai veche, reconfigurarea 

laboratorului de electrochimie, fig.8a,b,c, 

prin mutarea acestuia în corpul F. 
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Fig. 8.b. Laboratorul de Chimie Tehnol. şi Electrochimie, secţia de apă [electroliză], 

combustibili şi gaze. 

 

 
 

Fig. 8.c. Laboratorul de Chimie Tehnol. şi Electrochimie. Sala de curs 

şi laboratorul de electrochimie 
 

Între 02.1943-09.1951 ocupă poziţia de „conferenţiar definitiv”, predând 
disciplinele de Chimie Analitică şi Electrochimie; Electrochimie şi Electrotermie, iar 
între 09.1951-09.1964 cea de Profesor, specialitatea Electrochimie Generală. La 
17.06.1954 primeşte titlul de Doctor Docent/Doctor în Ştiinţe Tehnice, atestat 
nr.97/10.12.1954. Din 1954 este Şef de Catedră, la Facultatea Chimie Industrială, 
Catedra Electrochimie şi Chimie Fizică, până la data de 1.10.1964, când este 
pensionat pentru limită de vârstă. Între 1964 şi 1978 îşi continuă activitatea ca 
Profesor Emerit Consultant, conducător de doctorat.  

  
Fig. 9.Electrochimie - Principii teoretice 
I.A. Atanasiu, G. Facsko , Ed. Tehnica 

Anul: 1958 , 536 pagini 

Fig. 10. Manual de electrochimie generală 
I.A. Atanasiu,  Ed. Didactică şi pedagogică, 

 Anul: 1963, 318 pagini 
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În toată această perioadă scrie numeroase cărţi (fig. 9 şi 10) şi cursuri 

universitare şi re-editate, unele având peste 500 pagini, adevărate lucrări de referinţă 

în electrochimie. 

Publică peste 50 de lucrări ştiinţifice, în reviste ştiinţifice interne şi 

internaţionale, în limbile franceză, germană, engleză şi română (Hebdomadaires des 

séances de l'Académie des sciences, Zeitschrift für Analytische Chemie, Science in 

Progress, Buletinul Institutul national de cercetări tehnologice, Bul. Inst. Politehnic, 

Revue Roumaine de Chimie, Revista de Chimie, Rev. Roum. de metall., Rev. 

Coroziune, Natura etc.), multe dintre lucrări fiind de referinţă şi fiind citate chiar şi 

între anii 1993-2012 în Modern Aspects of Electrochemistry, ed. John O'M. Bockris, 

Brian E. Conway, Ralph E. White,  Springer Verlag.  

Generaţii întregi de viitoare cadre didactice din Facultatea de Chimie 

Industrială/Tehnologie Chimică/Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi mulţi alţi 

specialişti din domeniul electrochimiei şi coroziunii au avut plăcerea să-l aibă pe 

domnul profesor Atanasiu fie ca profesor la cursurile de electrochimie generală, fie 

conducător de doctorat sau au lucrat direct în calitate de colaboratori (Conf.dr.ing. 

Doru Constantinescu, Prof.dr.ing. Dan Geană, Prof.dr.ing. Teodora Badea, 

Prof.dr.ing. Maria Nicola, Prof.dr.ing. Teodor Vişan, Dr.ing. Iosif Lingvay, Elena 

Gros etc.). Coroborând  mărturiile celor care l-au cunoscut în mod nemijlocit, domnul 

profesor Atanasiu ar putea fi caracterizat ca fiind un profesor foarte bine pregătit, 

calm, liniştit, pedant, meticulos, cu un fin simţ al umorului, o capacitate deosebită de 

a extrage maximum de informaţii dintr-un set de date experimentale date, un adevărat 

profesionist atunci când se afla la tablă, în laborator sau în sala de examen, unde 

insista să îţi explice, chiar şi la examen, până când se convingea că ai înţeles 

subiectele pe care nu le stăpâneai prea bine. Era prieten foarte bun cu domnul 

profesor Emilian Bratu, care a debutat ca asistent la disciplina de electrochimie, cu 

lucrări în domeniul coroziunii, o relaţie bazată pe respect şi admiraţie reciprocă.  Ca 

om era altruist, generos, foarte atent cu colegii, o capacitate excepţională de a asculta 

pe fiecare şi a da un sfat bine orientat, de o eleganţă comportamentală şi vestimentară 

ireproşabilă, un adevărat bonom de viţă veche, fig. 11. 

 

 

Fig. 11. Prof. Ionel A. Atanasiu, în parcul Facultăţii de Chimie Industrială, Bucureşti, 1974 
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 Deşi pleacă dintre noi în fatidica zi de 19 decembrie 1978, la scurt timp după 

moartea soţiei, moştenirea spirituală a domnului profesor trăieşte zilnic prin discipolii 

şi discipolii discipolilor formaţi pe multe generaţii, spiritul blajin al Domnului 

Profesor veghind de la înălţimea portretului din F108, cu ochii mari, pătrunzători şi 

ocrotitori.  

Fiecare disciplină îşi are, mai mult sau mai puţin, partea sa de poveşti şi pilde, 

spuse la un moment sau altul învăţăceilor de-a lungul anilor; în cazul Electrochimiei 

legenda noastră se numeşte simplu Ionel A. Atanasiu. 
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 Universitatea Politehnica din Bucureşti,  

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

di_vaireanu@chim.upb.ro 

http://www.unstory.com/erwin-rommel-in-batalia-de-la-oituz.html
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„O viață în slujba societății” 
 

Ședința omagială a SChR  

dedicată domnului profesor Sorin ROȘCA,  

cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani 
 

 
 

 La sfârșitul lunii martie 2018, când iarna încă își arăta colții de crivăț și 
ninsoare, călăuziți de căldura sufletelor pline de recunoștință pentru profesorul nostru, 
domnul Sorin Roșca, ne-am reunit în Sala Senatului a Universității Politehnica din 
București. 
 Ședința a fost condusă cu multa emoție si căldură de doamna Profesor 
Ecaterina Andronescu, Președintele Senatului Universității Politehnica București. 
Domnia sa a emoționat întreaga asistență amintind o serie de pățanii din timpul 
perioadelor de admitere desfășurate în urmă cu mai mulți ani, când d-l profesor Roșca 
ocupa funcția de Decan al Facultății de Chimie Industrială și împreună trebuiau să 
asigure buna desfășurare a procesului de evaluare scrisă, dificil prin numărul mare de 
candidați și respectiv probe de concurs. Deși era un moment dificil, abilitățile 
organizatorice ale d-lui Profesor ca si echipa de cadre didactice implicate efectuau 
admiterea fără eroare și în timp record. 

 

 In ședință au luat pe rând cuvântul d-l profesor Horia Iovu, Prorector – 
Director al Scolii Doctorale din Universitatea Politehnica București si respectiv d-na 
profesor Cristina Orbeci, Decanul Facultății de Chimie Aplicată și Știința 
Materialelor din Universitatea Politehnica București, care au amintit câteva momente 
din activitatea d-lui profesor Roșca atât ca decan, al facultății mai sus menționate, cat 
si ca prorector al Universității Politehnica București. 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 2/2018 17 

 Discursul doamnei profesor Daniela Istrati, directorul departamentului de 

Chimie Organica „C. Nenițescu” a impresionat sufletele întregii audienta prezentând 

pe lângă principalele repere din viața academica a d-lui profesor Roșca și numeroase 

momente din activitate desfășurată de acesta la conducerea Departamentului de 

Chimie Organică, locul unde s-a format sub îndrumarea Magistrului (domnul 

Profesor Costin Nenițescu) și unde și-a desfășurat activitatea de baza pe parcursul a 

zeci de ani. 

 Emoția a atins cote neașteptate când au luat cuvântul doi din foștii doctoranzi 

ai d-lui profesor, ramași apoi colaboratori apropiați. Prima a vorbit d-na profesor 

Raluca Stan, primul doctorand al d-lui profesor Roșca și un urmaș și colaborator 

devotat. În alocuțiunea intitulată „Profesorul meu” au fost prezentate momente din 

activitate de cercetare desfășurată de grupul condus cu exigență, dar și cu blândețe de 

d-l Roșca. Cercetătorul Calin Deleanu, un alt colaborator al d-lui profesor a descris in 

cuvinte simple o lunga activitate desfășurată sub atenta conducere a d-lui profesor 

„Student, doctorand si colaborator” evocând momente de cotitură din cariera sa care 

au fost marcate de domnul profesor.  

 În ședință au mai luat cuvântul profesorii Tanse Dobre, președintele Societății 

de Inginerie Chimica din România, Marius Andruh, Președintele Secției de Chimie 

din cadrul Academiei Romane, Ion Dumitrache, fost Rector al UPB, care au surprins 

momente diferite din viața profesională a d-lui Roșca. 
 

  
 

 Academicianul Bogdan Simionescu a încheiat seria cuvântărilor vorbind cu 

multa afecțiune despre „Profesorul Sorin Roșca – un exemplu de urmat”. 

 În acestă atmosferă încărcată de bucurie și emoție a fost dusă la îndeplinire 

decizia Consiliului de Conducere al SChR prin care s-a acordat Diploma de Onoare și 

Medalia „C. Nenițescu” domnului profesor Sorin Roșca.  

 
 



18 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 2/2018 

 În pofida vremii potrivnice sala s-a dovedit aproape neîncăpătoare; în public 

s-au aflat pe lângă foștii doctoranzi si colaboratori apropiați din departament și 

facultate, numeroși colegi din universitate, cât și din alte universități ale țării (spre 

exemplu Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea București, Universitatea Tehnica 

„Gh. Asachi”, etc) cât și reprezentanți ai numeroase institute de cercetare. Toți cei 

prezenți au dorit să fie alături de domnul profesor în acest ceas aniversar, amintind pe 

rând cate un moment important care i-a marcat și i-a legat de domnia sa. Au fost de 

nenumărate ori amintite fie experimentele efectuate de tânărul asistent Sorin Roșca în 

timpul cursului de Chimie Organică al d-lui profesor Nenițescu, fie magistralul curs 

de Chimie Organică ținut ulterior de profesorul Roșca care a reprezentat un moment 

important pentru mulți tineri care au ales să urmeze o carieră în domeniul chimiei. Pe 

lângă toate acestea au fost amintite numeroase momente din activitatea desfășurată în 

slujba Societății de Chimie din România (SChR), fiind menționate viziunea, 

echilibrul cât și sprijinul permanent oferit în calitate de președinte a SChR.  

 

 

 

 

 
 

 

Cristina TODAŞCĂ 

Președinte Secția „Chimie Alimentară” 
Departamentul de Chimie Organică C.D. Neniţescu, 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, 

Universitatea Politehnica Bucureşti 

todascacristina@yahoo.com 

 

Fost doctorand și actual colaborator al profesorului Sorin Roșca 

 

Foto: Ing. Dragos Voicu 
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Centenarul Societăţii de Chimie din România  

(1919-2019)    

 
 Începutul secolului XX a constituit o perioadă de entuziasm creator pentru 

oamenii de cultură din România. Majoritatea acestora, şcoliţi la şcoli renumite de 

peste hotare, s-au întors să dezvolte şcoli şi domenii de cercetare în ţara natală.  

Formarea României prin unirea Tării Româneşti cu Moldova, în anul 1859, în 

urma acceptării lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în ambele principate, a 

constituit platforma pentru dezvoltarea învăţământului universitar. S-au înfiinţat, prin 

decret regal, Universităţile de la Iaşi, în 1860 şi apoi Bucureşti ȋn 1864.  

  

 
A urmat apoi dezvoltarea universităţilor tehnice; în anul 1881, prin decret 

regal dat de Carol I este consemnată Școala Naţională de Poduri şi Șosele
1
, precursor 

al Universităţii Politehnica Bucureşti. În anul 1910, din Facultatea de Stiinţe a 

Universităţii din Iaşi se desprinde Școala de Electricitate Industrială, care este 

precursoarea Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi. 

 Existenţa şcolilor superioare a dus la dezvoltarea unei intelectualităţi care, 

pentru a realiza progresul în domeniu, începe să se organizeze în Asociaţii 

profesionale. La scurt timp după formarea României mari, în 27 ianuarie 1919, se 

înfiinţează Societatea de Chimie, care aşa cum spunea primul Preşedinte de onoare, 

Petru Poni, „adună toţi chimiştii ţării laolaltă pentru înălţarea patriei prin ştiinţă”. Un 
lucru important de menţionat, afirmat de secretarul general Ștefan Minovici, este 

acela că „iniţiatorii Societăţii nu au facut tabula rasa din mişcările sau iniţiativele 

anterioare, ci au considerat că flacăra ştiinţei, aprinsă cu atâta necaz şi sacrificiu de 

înaintaşii noştri, trebuie păstrată şi transformată într-o lumină vie, demnă de munca 

lor şi de o Românie întregită”.
2
 Societatea devine persoană juridică prin decret regal 

în anul 1921. În anul 1924 se organizează, la Sinaia, primul Congres Naţional de 

Chimie, această manifestare continuă apoi la interval de 3 ani.  
Printre succesele înregistrate se numără şi acceptarea Societăţii de Chimie din 

România ca membră a Uniunii de Chimie Pură şi Aplicată, ca şi desfăşurarea la 

Bucureşti a celei de a VI-a conferinţe a Uniunii, în 1925.
2 

La adunarea de analiză a celor 10 ani de activitate ai Societăţii, ce a avut loc la 

24 ianuarie 1929, au participat alături de cercetătorii în domeniu şi studenţi şi 

industriaşi, demonstrând interesul deosebit pentru realizările şi viitorul acesteia.  
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Un moment important îl constituie unirea Societăţii de Chimie cu Secţia de 

Chimie a Societăţii Române de Stiinţă în februarie 1939, revista comună urmând să 

poarte numele de Buletinul de Chimie pură şi aplicată.
3 

Alături de personalităţi de renume din România, membri ai Societăţii de 

Chimie, o serie de chimişti celebri din alte ţări au fost membri de onoare ai acesteia. 

Printre aceştia trebuie menţionaţi: Cannizzaro, E. Fischer, Kekule, Mendeleev, 

Sabatier. 

După cel de al doilea război mondial Societatea de Chimie nu a fost oficial 

desfiinţată dar nu a mai funcţionat, autorităţile fiind impotriva continuării unor 

activităţi profesionale organizate. În această perioadă Academia Română a fost cea 

care a preluat o serie de activităţi specifice Societăţii. 

În anul 1992, cu ajutorul unui grup de iniţiativă, Societatea de Chimie din 

România a fost reorganizată şi dezvoltată pe întreg teritoriul ţării. În prezent 

Societatea numără 19 filiale răspândite în întreaga ţară, care desfăşoară activităţi de 

promovare şi cooperare în domeniul chimiei „pure şi aplicate”.  

În prezent Societatea este recunoscută internaţional fiind membră a EuChemS, 

organizaţia profesională a chimiştilor la nivel european. De altfel, Societatea 

Europeană s-a născut la Bucureşti, prin transformarea Federaţiei Societăţilor 

Europene de Chimie, la adunarea generală din anul 2004. Iniţial, noua asociaţie 

profesională a fost cunoscută ca Asociaţia Europeană pentru Stiinţe Chimice şi 

Moleculare, logo EuCheMS. Denumirea prezentă a fost adoptată la Adunarea 

generală din 2018 când numele a fost schimbat ȋn Societatea de Chimie Europeană cu 

logo EuChemS. 

Marcarea centenarului Societăţii de Chimie din România cuprinde o serie de 

evenimente dedicate acestei aniversări, organizate la nivel de filială, secţie sau la 

nivelul întregii Societăţi. 

Dintre multitudinea de evenimente care s-au desfăşurat sau se vor desfăşura, 

trebuie menţionate următoarele: 

- Conferinţa naţională de chimie, care se organizează la fiecare doi ani, într-

un loc încărcat de istorie Călimăneşti-Căciulata şi este un reper pentru chimiştii şi 

inginerii chimişti, ajungând în acest an la a 35-a ediţie. Manifestarea organizată 

desăvârşit, ca de fiecare dată, de un grup entuziast de cercetători din filiala Râmnicu -

Vălcea a Societăţii, a prilejuit schimbul de idei între participanţii din ţară şi de peste 

hotare, între tânăra generaţie şi cercetătorii cu experienţă. O premieră a constituit-o în 

acest an seminarul organizat de Reaxys Elsevier privind documentarea rapidă în 

domeniul experimental, legat de sinteze şi proprietăţi ale compuşilor chimici descrişi 

în literatură. Se asigură astfel o informare rapidă privind metodele de sinteză sau 

noutatea unui compus obţinut. 

- Un alt eveniment deosebit îl constituie reorganizarea, după o întrerupere 

nedorită, a Conferinţei Societăţilor de Chimie din Europa de Sud-Est. Conferinţa 

se va desfăşura în mai 2019, într-un loc istoric, oraşul Târgovişte şi trebuie subliniat 

entuziasmul pe care l-au manifestat Societăţile de Chimie din ţările implicate în 

organizarea acestui eveniment, la care se speră într-o participare cât mai numeroasă. 

- Nu în ultimul rând, menţionăm ideea organizării unui set de conferinţe, 

susţinute de către cadre didactice şi cercetători, în alte instituţii decât cele în care 

îşi desfăşoară activitatea, acţiunea contribuind la o mai bună cunoaştere şi prin 

aceasta putând genera noi colaborări. 
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Centenarul Societăţii este şi un prilej de cinstire a înaintaşilor. În revistele 

editate de Societate: Buletinul Societăţii de Chimie din România, Chimia sau în 

materiale special dedicate evenimentului, vor fi evocate figuri remarcabile din istoria 

chimiei româneşti. 

Evenimentul pe care îl sărbătorim trebuie să fie un prilej pentru membri 

Societăţii de a face ca domeniul chimiei să progreseze, să fie înţeles rolul acesteia în 

progresul societăţii şi importanţa ei în educaţia generaţiilor viitoare. 
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80 de ani de  

„TRADIȚIE-STIINȚĂ-CONTINUITATE” 

 

 
 

În zilele de 20-21 iunie 2018, la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința 

Materialelor de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a avut loc conferința 

„Tradiţie-ştiinţă-continuitate”, prilejuită de aniversarea a 80 de ani de la fondarea 

Facultăţii, eveniment ce a marcat 200 de ani de activitate în Universitatea 

POLITEHNICA din Bucureşti şi 100 de ani de la făurirea Marii Uniri. 

Conferința s-a desfăşurat în localul istoric Polizu, local în care îşi are 

rădăcinile ingineria românească şi totodată locul în care au fost pregătiţi unii dintre 

făuritorii unor lucrări majore de infrastructură din România, locul în care s-au format 

generații întregi de ingineri ce au adus un impuls deosebit asupra cercetării și tehnicii 

românești. 

Evenimentul a fost deschis de către Decanul Facultății de Chimie Aplicată şi 

Ştiinta Materialelor – prof. dr. ing. Cristina Orbeci, care a adresat un mesaj de bun 

venit tuturor participanților.  

 

Foto 1: Deschiderea conferinței „Tradiție-ştiință-continuitate” 

20-21 iunie 2018 

 

În mesajul de deschidere a fost pusă în valoare istoria instituţiei de învaţământ 

fiind menționate o serie de date de referință, după cum urmează: 

o 1818 - Gheorghe LAZĂR deschidea cursurile de inginerie ale Şcolii de la Sf. 

Sava, adresând o “Înştiinţare” către tineri: “veniţi toţi, de toate părţile şi de 

toată starea…” 

o 1850 - Şcoala de la Sfântul Sava cuprindea în programă primul curs de chimie: 

“Cunoaşterea mineralogică a materialelor şi puterea lemnelor” 

o 1864 - Mihail Kogălniceanu a înfiinţat prin Decret Domnesc “Şcoala de 

Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură” 

o 1867 - “Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine”, cuprindea: Secţiunea 1 – Poduri şi 

Şosele; Secţiunea 2 – Mine unde se studia în anul I: CHIMIE, în anul II: 

CHIMIE ANALITICĂ; Profesor provizoriu pentru disciplinele de CHIMIE: 

Emanuel BACALOGU 
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o 1873 - prin revizuirea programei şi regulamentului au apărut: Chimie generală 
(anul III de studii): Emanuel Bacalogu; Chimie Industrială (anul III de studii): 
Alfons Saligny 

o 1881 - Gheorghe DUCA, la “Şcoala de Poduri şi Şosele” au fost acordate 
diplome de ingineri în: Poduri, şosele, căi ferate; Construcţii; Mine; 
Metalurgie; Industriale 

o 1886 – S-au inaugurat primele clădiri la “Şcoala de Poduri şi Şosele”, din 
Calea Griviţei 116 (Corpul A parter şi etaj; Corpul K) 

o 1901 - “Şcoala de Poduri şi Şosele” s-a reorganizat pe următoarele 
specializări:  Construcţii şi Arhitectură; Mecanică şi Electricitate; Mine; 
Industriale 

o 1920 - Decretul 2521/10 iunie menţiona: Prima Şcoală Politehnică se 
înfiinţează prin transformarea “Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele”, care 
cuprindea patru secţii: Construcţii; Mecanică şi Electricitate; Mine şi 
Metalurgie; Industriale 

o 1937 - Facultatea de Industriale a eliberat diploma de inginer chimist 
industrial, în loc de inginer industrial 

o 1938 - Facultatea de CHIMIE INDUSTRIALĂ a luat fiinţă prin unirea 
Facultăţii de Industriale cu Institutul de Chimie Industrială, de pe lângă 
Universitatea Bucureşti  

o 1948 - Politehnica din Bucureşti a devenit “Institutul Politehnic din 
Bucureşti”, cu facultăţile: Electrotehnică; Mecanică; Chimie Industrială; 
Textile 

o 1948 - prin Decizia emisă de Ministerul Învăţământului Public, la Facultatea 
de Chimie Industrială, s-au prevăzut următoarele catedre şi şefi de catedră: 
Matematică şi Fizico-chimie – Profesor Isaac Blum; Maşini, Aparate şi 
Instalaţii -  Profesor  Emilian Bratu; Metalurgie – Profesor T. Negrescu; 
Chimie Anorganică – Profesor T. Ionescu; Chimie Organică – Profesor C.D. 
Neniţescu; Chimia şi tehnologia silicaţilor – Profesor Şerban Solacolu; 
Industria pielăriei – Conferenţiar Duiliu Simionescu 

o 1951-Facultatea de Chimie Industrială a funcţionat cu următoarele 
specializări: Industrii anorganice; Materiale de construcţii, cu grupe de: 
Materiale de construcţii și Industrii ceramice şi materiale refractare; 
Electrochimie şi electrotermie; Industrii organice, cu grupe de: Coloranţi, 
medicamente; Produse macromoleculare; Chimizarea carbonului şi lemnului 

o 1953 – S-au reorganizat catedrele: Chimie anorganică şi generală – Profesor P. 
Spacu; Chimie organică şi aplicată – Profesor C.D. Neniţescu; Chimie Fizică – 
Profesor G. Costeanu; Tehnologie Anorganică – Profesor T. Ionescu; Procedee 
și aparate – Profesor Emilian Bratu; Chimia şi tehnologia materialelor de 
construcţii şi ceramică – Profesor Şerban Solacolu; Chimizarea carbonului şi 
lemnului – Profesor Isaac Blum; Metalurgie fizică – Profesor Traian Negrescu 

o 1960 – S-au reorganizat specializările: Tehnologia substanţelor anorganice; 
Chimia şi tehnologia materialelor de construcţii şi ceramică; Tehnologia 
substanţelor organice; Tehnologia poligrafică şi chimizarea combustibililor  

o 1964 – S-au înfiinţat specializările: Tehnologia compuşilor macromoleculari; 
Coroziune şi tehnologie electrochimică 

o 1969 – S-au introdus cursurile de subingineri în specializările: Tehnologia 

chimică anorganică; Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici; Tehnologia 

chimică organică 
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o 1972- Facultatea avea următoarele catedre şi şefi de catedră: Chimie organică  

– Profesor Ecaterina Ciorănescu; Tehnologia substanţelor anorganice – 

Profesor Eugen Pincovschi; Chimie anorganică şi analitică – Conferenţiar V. 

Mărculeţiu; Chimie fizică şi electrochimie – Profesor S. Sternberg; Tehnologie 

chimică organică –  Profesor Iosif Drimuş; Procedee şi aparate – Profesor 

Emilian Bratu; Chimie generală – Profesor Francisc Albert; Tehnologia 

silicaţilor şi compuşilor oxidici – Profesor Ion Teoreanu 

o 1974- Facultatea de Chimie Industrială şi Facultatea de Chimie din 

Universitatea Bucureşti au format Institutul Naţional de Chimie 

o 1977 – S-a înfiinţat Facultatea de Utilaje şi Ingineria Proceselor Chimice 

o 1987- Facultatea de Chimie Industrială s-a unit cu Facultatea de Utilaje şi 

Ingineria Proceselor Chimice 

o 1990- Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea Bucureşti; S-au 

restructurat programele de studii pe baza următoarelor criterii: 

compatibilizarea cu învăţământul din marile universităţi ale lumii; 

modernizarea, în conformitate cu cele mai noi tendinţe în domeniile 

respective; creşterea ponderii disciplinelor opţionale 

o 1991 – S-au înfiinţat studiile aprofundate; S-a extins pregătirea 

postuniversitară prin doctorat 

o 1993 – Consiliul Profesoral a decis întocmirea rapoartelor de autoevaluare 

pentru înfiinţarea (sau reînfiinţarea) următoarelor specializări: Ingineria 

protecţiei mediului pentru industria chimică şi petrochimică; Chimia 

alimentară; Ingineria economică pentru industria chimică şi de materiale. 

o 2003- Facultatea de Chimie Industrială avea următoarele catedre şi şefi de 

catedră: Chimia anorganică - Profesor Ioana Jitaru; Chimia organică – 

Profesor Sorin Roşca; Tehnologia substanţelor organice şi a compuşilor 

macromoleculari – Profesor Mihai Dimonie; Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Oxidice – Profesor Dorel Radu; Chimie analitică şi analiză instrumentală – 

Conferenţiar Ana Maria Josceanu; Chimie fizică aplicată şi electrochimie – 

Profesor Theodor Vişan; Inginerie chimică – Profesor Grigore Bozga; Chimie 

generală - Profesor Ioana Demetrescu; Tehnologie anorganică şi protecţia 

mediului – Profesor Ionel Constantinescu; Inginerie economică – Profesor 

Corneliu Radu 

o 2005 - Consiliul Profesoral a decis  schimbarea denumirii din Chimie 

Industrială în Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, denumire păstrată şi 

astăzi 

o 2018 - Facultatea de Chimie Aplicată și Ştiința Materialelor are următoarele 

departamente şi directori de departamente: Bioresurse și Ştiința Polimerilor-

Profesor Catălin Zaharia; Chimie Analitică și Ingineria Mediului – Profesor 

Cristina Costache; Chimie Anorganică, Chimie Fizică și Electrochimie – 

Profesor Viorel Feroiu; Chimie Generală – Profesor Daniela Ioniță; Chimia 

Organică „C.D. Costin Nenițescu” – Conferențiar Daniela Istrati; Inginerie 

Chimică și Biochimică – Profesor Raluca Isopescu; Ştiința și Ingineria 

Materialelor Oxidice și Nanomateriale – Profesor Anton Ficai; Biroul executiv 

al Facultății de Chimie Aplicată și Ştiința Materialelor este format din Decan – 

Profesor Cristina Orbeci; Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare şi 

probleme de personal – Profesor Alina Bădănoiu; Prodecan responsabil cu 

procesul de învățământ şi asigurarea calității – Profesor Raluca Stan; Prodecan 
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responsabil cu relații internaționale, dezvoltare şi studenți – Profesor Cristian 

Pîrvu; Prodecan responsabil cu informatizare şi probleme specifice (substanțe, 

precursori, sănătate şi securitate în muncă) – Conferențiar Paul Stănescu; 

Directorul Şcolii Doctorale de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor – 

Profesor Vasile Lavric. 

În mod firesc, de-a lungul timpului, Facultatea s-a dezvoltat, aparând noi 

specializări, laboratoare şi centre de cercetare ce corespund dezvoltării ştiinţifice şi 

tehnologice. Programele educaţionale de licenţă, masterat şi doctorat asigură în 

prezent formarea profesională a 853 studenţi la licenţă, 398 studenți la masterat şi 

circa 250 doctoranzi. Corpul profesoral este format din 152 de cadre didactice şi circa 

80 de angajaţi ai personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

Studenții au posibilitatea să se pregătească în domeniile Inginerie chimică, 

Ingineria mediului şi Ingineria Produselor Alimentare, în cadrul a 8 programe de 

studii de licență şi 15 programe de studii masterale. Pregătirea doctorală se realizează 

în domeniul Ştiințe inginereşti - Inginerie chimică şi în domeniul Ştiințe exacte - 

Chimie. Domeniile şi programele de studii vizează dobândirea unor competențe de 

specialitate.  

Activităţile curriculare sunt nucleul preocupărilor noastre, misiunea Facultății 

de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor fiind aceea de a crea valori pentru 

beneficiul şi progresul societăţii. Studenţii sunt în centrul activităţii educaţionale, iar 

formarea lor este asigurată prin intermediul programelor de studii acreditate cu 

calificativul grad de încredere ridicat, acordat de Agenţia Română de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Superior. Pe parcursul anilor de studii, studenţii au 

posibilitatea să se perfecţioneze în cadrul programelor educaţionale oferite de agenţii 

economici prin programe de tip trainee şi internship, prin vizitele de studii ori practica 

tehnologică efectuată. Pentru studenţii de la masterat, activitatea de cercetare începe 

să se contureze treptat, astfel încât până la susţinerea lucrării de disertaţie să 

definitiveze o temă de cercetare aplicativă. În cadrul stagiilor doctorale,  doctoranzii 

au prilejul să dezvolte teme de cercetare de mare actualitate care favorizează 

cercetarea științifică în domeniul tehnologiilor emergente, obținerii de materiale 

funcționalizate, cu proprietăți dirijate şi potențial aplicativ ridicat în echipamente 

informatice și de telecomunicații, inginerie tisulară şi medicină recuperativă, ş.a.  

Universitatea Politehnica din Bucureşti  are o tradiţie de peste 20 de ani în 

promovarea culturii europene, iar  Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința 

Materialelor promovează cooperarea între instituţiile  academice şi a schimburilor de 

experienţă pentru studenţi. Stagiile de mobilităţi internaţionale ERASMUS+ sprijină 

formarea şi educarea tinerilor prin accesul deschis la materialele didactice, 

documentele mediatice create în cadrul programului, prin recunoaşterea 

competenţelor şi calificărilor; promovează dimensiunea internaţională prin 

cooperarea cu ţările partenere în domeniu învăţământului superior.  

Activitățile de cercetare reperezintă o componenta importantă a activitatii 

academice, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinta Materialelor asigurând astăzi, 

peste 50% din producţia ştiinţifică a Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 

Rezultatele inovatoare obţinute în planul cercetării ştiinţifice au creat o mare 

vizibilitate asupra colectivelor de cadre didactice prin prisma potentialului de 

cercetare, a infrastructurii ultramoderne, asigurând în felul acesta colaborarea cu 

specialişti din institute de cercetare precum şi alte centre universitare din ţară şi 

străinatate.  
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Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor organizează la fiecare 
doi ani, Conferinţa Internaţională de Chimie şi Inginerie Chimică, în anul 2017, 
aceasta ajungând la a XX-a ediție. 

Activităţile extracurriculare se îndreaptă către organizarea unor evenimente 
definite ca punţi de legătură între mediul universitar şi cel preuniversitar şi amintesc 
aici POLIFEST – cel mai mare târg educaţional, Săptămâna altfel, Teen’s Lab, Kid’s 
Lab, Concursul Național de Chimie C.D. Neniţescu - care în anul 2017 a ajuns la a 
XXV-a ediţie, Concursul „Cum se face?”, Simpozionul Național „Educație pentru un 
mediu curat”.  

 

 

 
Foto 2: Decanii Facultății 

 

În prezent, în cadrul Facultății se organizează anual, în luna octombrie 
evenimentul intitulat „Ziua Facultății”, eveniment ce reuneşte cadrele didactice şi 
studenții „într-o zi mai altfel”, în care au loc concursuri sportive şi de îndemânare, 
întâlniri între reprezentanții mediului socio-economic şi studenți, promovarea ofertei 
educaționale în cadrul workshop-ului „Absolvenți cu cariere de succes”, secțiune în 
cadrul căreia sunt invitați foşti studenţi ai Facultaţii noastre, din diverse promoții, care 
de la absolvirea studiilor pâna în prezent au aplicat ceea ce au învăţat în anii de studii, 
s-au dezoltat profesional la locurile lor de muncă, s-au perfecţionat şi au dobândit 
formarea profesională de care se bucură în prezent. 
 În cuvântul de deschidere, Decanul Facultății a spus: „Apreciez în mod 
deosebit eforturile făcute de întreaga comunitate şi folosesc acest prilej pentru a 
mulţumi celor care pe parcursul anilor au fundamentat, au dezvoltat, au consolidat 
reputaţia acestei şcoli. Folosesc acest prilej pentru a mulţumii echipei de conducere a 
Universității POLITEHNICA din Bucureşti care a susţinut constant activităţile din 
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor precum şi decanilor acestei 
Facultăți”. 

Decanul Facultății a adresat un mesaj cadrelor didacticecare activează acum în 
Facultate: „Colegilor de astăzi le doresc să continue efortul admirabil de a însoţi 
studenții pe drumul cunoaşterii cu aceeaşi competenţă, responsabilitate şi înalt 
profesionalism”.  
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La deschiderea evenimentului au participat şi au luat cuvântul: Ecaterina 
Andronescu - Preşedintele Senatului Universității POLITEHNICA din Bucureşti, 
Mihnea Costoiu – Rectorul Universității POLITEHNICA din Bucureşti, Horia Iovu - 
Prorector al Universității POLITEHNICA din Bucureşti, Directorul Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat; Ion Ciucă - Director Direcția Guvernanța 
Instituțiilor de Învățământ Superior, Ministerul Educației Naționale, Sorin Roşca - 
Preşedintele Societății de Chimie din România; Tănase Dobre - Preşedintele 
Societății de Inginerie Chimică din România. 

 

 

 

 

Foto3: Prezidiul organizat la deschiderea evenimentului 

 

Rectorul Universității POLITEHNICA din Bucureşti a înmânat Diploma de 
excelență Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor pentru opt decenii de 
activitate în domeniul chimiei aplicate şi ştiinței materialelor şi în cinstea generațiilor 
de profesori şi studenți care în fiecare an construiesc prestigiul facultății.  

 

 

 

 

Foto 4: Momentul acordării diplomei de excelență Facultății de Chimie Aplicată  

şi Ştiința Materialelor, de către Rectorul Universității POLITEHNICA din Bucureşti 
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Pe parcursul evenimentului au luat cuvântul şi au adresat mesaje de felicitare 

pentru Facultatea de Chimie Aplicată şi Stiința Materialelor precum şi pentru întregul 

său corp profesoral. 

 

  

 
 

 

Foto 5: Imagini din timpul conferinței 

 

Plachete aniversare şi diplome, au fost acordate în cinstea celor 80 de ani de activitate din 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor: Decanul Facultății de Chimie şi 

Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca – Conferențiar Gabriela 

Nemeş; Decanul Facultății de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului “Cristofor 

Simionescu”, Universitatea Tehnică Gheorgehe Asachi din Iaşi – Profesor Nicolae Hurduc, 

Decanul Facultații de Chimie Industrială şi Protecția Mediului, Universitatea Politehnica 

Timişoara – Profesor Nicolae Vaszilcsin. 

 

  

  

https://ubbcluj.ro/
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Foto 6: Imagini de la primirea diplomelor şi plachetelor aniversare pentru Facultatea de 

Chimie Aplicată şi Stiința Materialelor 

 

De asemenea au luat cuvântul şi au decernat diplome şi/sau plachete aniversare 

reprezentanții Facultăților din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti: Decanul 

Facultății de Inginerie Mecanică şi Mecatronica – Profesor Mariana Florentina 

Ştefănescu; Decanul Facultății de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice 

– Profesor Cristian Doicin; Decanul Facultății de Energetică – Profesor Horia Necula; 

Decanul Facultății de Inginerie Medicală – Profesor Sorin Jinga.  

La rândul său, conducerea Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor a 

acordat diplome de excelență invitaților şi a mulțumit pentru sprijinul constant 

acordat pentru dezvoltarea învățământului de chimie şi inginerie chimică. 
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Foto 7: Imagini de la decernarea diplomelor de excelență pentru invitați 

 

În cadrul conferinței, în după amiaza zilei de 20 iunie 2018 a avut loc Gala 

profesorilor emeriţi - secțiune în cadrul căreia Decanul Facultății de Chimie Aplicată 

şi Ştiința Materialelor a adresat un mesaj de bun venit cadrelor didactice care au slujit 

în şcoală: “Am plăcerea să vă salut cu respect pe toţi şi să vă mulţumesc pentru că aţi 

dat curs invitaţiei la ceremonia dedicată recunoaşterii meritelor dumneavoastră 

academice şi activităţilor universitare desfăşurate în cadrul Facultății noastre - o viaţă 

dedicată şcolii şi societăţii, o viaţă închinată unei profesii”. 

Cadrele didactice invitate au primit diplome de excelență pentru întreaga 

dumnealor activitate. 

În ziua de 21 iulie 2018, în prima parte a zilei au fost prezentate direcțiile de 

cercetare şi principalele realizări ştiințifice din Facultate, după cum urmează: 

Departamentul de Bioresurse şi Ştiința Polimerilor – Profesor Catălin Zaharia; 
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Departamentul de Chimie Anorganică, Chimie Fizică şi Electrochimie – Profesor 

Ovidiu Oprea; Departamentul de Chimie Analitică şi Ingineria Mediului – Profesor 

Cristina Costache; Departamentul de Chimie Generală – Profesor Ileana Rău; 

Departamentul de Chimie Organică „C.D. Nenițescu” – Profesor Raluca Stan; 

Departamentul de Inginerie Chimică şi Biochimică – Profesor Valentin Pleşu; 

Departamentul de Ştiința şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale – 

Profesor Ecaterina Andronescu. 

În după amiaza zilei de 21 iunie 2018 s-au desfăşurat Workshop-ul „ Absolvenţi 

cu cariere de succes” şi masa rotundă „Tendințe şi perspective”. Workshop-ul „ 

Absolvenţi cu cariere de succes secțiune la care au fost invitați următorii absolveți: 

Jenica Paceagiu – absolventă a programului de studii Ştiința şi Ingineria Materialelor 

Oxidice, în prezent CS I, Dr., director ştiințific, CEPROCIM S.A.; Liliana Marinela 

Bălescu (Trîncă) - absolventă a programului de studii Ştiința şi Ingineria Polimerilor, 

acum cercetător ştiințific/Doctor la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Fizica Materialelor, Laboratorul de Materiale Multifuncționale şi Structuri, Măgurele; 

Ing. Adrian Grecu - absolvent al programului de studii Ingineria şi protecția mediului 

în industria chimică şi petrochimică, actualmente şef departament Inginerie 

tehnologică şi proiectare, IPROCHIM S.A.; Radu Ignat - absolvent al programului de 

studii Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice, în prezent, director 

de departament: "Advanced Distillation", GTC Technology; Marcel Mirel Popa – 

absolvent al programului de studii Chimia şi ingineria substanțelor organice, 

petrochimie şi carbochimie, acum cercetător la Centrul de Chimie Organică "C. 

Nenitescu"; Bogdan Purcăreanu – absolvent Chimie alimentară şi tehnologii 

biochimice, în prezent cercetător ştiințific la departamentul Cercetare-Dezvoltare, 

S.C. Biotehnos S.A. Masa rotundă „Tendinţe şi perspective”  a reunit cadre 

universitare, agenți economici şi studenți.  

 
 

Foto 8: Logo-uri ale agenților economici prezenți la eveniment 

 

La această secțiune s-au discutat teme de actualitate din industria chimică 

românească precum şi prioritățile educaționale şi de formare profesională a 

studenților. 
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La finalul conferinței au fost acordate de către conducerea executivă a Facultății 

de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor, diplome de onoare pentru directorii 

departamentelor şi diplome de excelență pentru cele 7 colective ale departamentelor 

din Facultate.  

 

 

 
Foto 9: Decernarea diplomelor de către conducerea  

Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor 

 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor este o şcoală de elită a 

învățământului superior românesc, cu o bogată tradiție manifestată prin 

profesionalism, standarde academice şi ştiințifice de înaltă calitate, care se mândreşte 

cu un corp profesoral deosebit de valoros din punct de vedere ştiințific.  

 

La mulți ani Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor,  

cu prilejul sărbătoririi celor 80 de ani de activitate! 

 

 
 

Decan Cristina ORBECI 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor 
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Concursul Național de Comunicări Științifice   

pentru elevii din învățământul preuniversitar  

« CHIMIA - PRIETEN sau dușman?!»  

Ediția a XII-a, 2018 
 

 

 
 

Concursul național de referate și comunicări științifice «CHIMIA–PRIETEN 

sau dușman ?!» s-a inițiat în 2007 la Facultatea de Chimie, Universitatea din 

București, din dorința de a atrage tinerii spre științele exacte, de a populariza în 

special CHIMIA, disciplină centrală, de importanță vitală, concurs la care participă 

elevii și profesorii din învățământul preuniversitar din toată țara și care anul acesta 

2018 a ajuns la a XII-a ediție. 

În acest an, concursul «CHIMIA–PRIETEN sau dușman ?!» 2018 a fost 

organizat tot de Facultatea de Chimie a Universității din București, în 12–13 mai 

2018, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu sprijinul 

susţinut al Universității din București și Asociația Profesorilor de Chimie din 

București, sub cupola Societății de Chimie din România. 
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Astfel, încă de la prima ediție, Societatea de Chimie din România (SChR) a 

sprijinit această manifestare științifică și sprijină în continuare, acordând premii 

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

secțiune. 

 
 

În acest an, această ediție a concursului «CHIMIA–PRIETEN sau dușman ?!» 

2018 nu a mai fost prinsă în planul de activități al Ministerului Educației, concursul  

fiind sprijinit de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația 

Profesorilor de Chimie din București, care au susținut în mod deosebit această ediție 

2018 și care s-au implicat prin profesorii inimoși pe care îi are, atât în elaborarea unor 

materiale necesare concursului, cât și în primirea concurenților din toată țara, cazarea 

lor (12–13 mai), asigurarea transportului la București și a meselor acestora. Ca în 

fiecare an «CHIMIA-PRIETEN sau dușman ?!» 2018 s-a desfășurat sub cupola 

Societății de Chimie din România. 

Etapa națională a  Concursului de referate și comunicări științifice «CHIMIA-

PRIETEN sau dușman?!» 2018 s-a desfășurat și la această ediție, pe două direcții, una 

dedicată elevilor și una dedicată profesorilor din învățământul preuniversitar, cu 

excepția că în acest an a fost o secțiune dedicată și elevilor din învățământul 

gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a). 

Referatele științifice realizate și prezentate de elevi au fost împărțite pe patru 

secțiuni (una pentru elevii din învățământul gimnazial și trei pentru cei din 

învățământul liceal) și au fost evaluate de comisii formate din cadre didactice 

universitare din Facultatea de Chimie, Universitatea din București.  

Cele mai bune prezentări ale elevilor din cadrul fiecărei secțiuni au fost 

premiate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Facultatea de Chimie a 

Universității din București și Societatea de Chimie din România, iar Asociația 

Profesorilor de Chimie din București (APCB) a mai acordat mențiuni speciale la 

fiecare secțiune. 
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Rezumatele tuturor lucrărilor științifice participante la etapa națională a 

concursului «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» au fost publicate într-o carte de 

rezumate. 

 
 

Pentru a încuraja elevii și profesorii coordonatori de a-și continua și extinde 

preocupările din domeniul chimiei, organizatorii au acordat fiecărui participant câte o 

diplomă de participare la această manifestare științifică de prestigiu.  
 

 
  

 Și la această ediție, în cadrul sesiunii de comunicări dedicate cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar, profesorii au prezentat noutăți realizate pe 

linie didactică și științifică, împărtășind din experiența lor colegilor din alte unități de 

învățământ. 

Asociația Studenților Chimiști din Universitatea din București (ASC-UB) s-a 

implicat și la această ediție în desfășurarea în bune condiții a concursului de 

comunicări științifice, fiind prezenți (în număr foarte mare) cu îndrumări și sfaturi 

organizatorice pentru oaspeții și colegii lor mai mici participanți. În plus, în acest an 

Asociația Studenților Chimiști din Universitatea din București a acordat un premiu 

special celei mai bune lucrări pe fiecare secțiune. 

La această a XII-a ediție a fazei naționale a Concursului de referate și 

comunicări științifice «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!», desfășurată în 12–13 mai 

2018, au participat cu lucrări realizate sub îndrumarea profesorilor de chimie de la 

clasă un număr de 176 elevi, dintre care 128 elevi de liceu și 48 elevi de gimnaziu, 
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veniți din municipiul București și aproape toate județele din țară (de ex. Vaslui, Satu-

Mare, Arad, Iași, Brașov, Giurgiu, Prahova, etc). Profesorii participanți din 

învățământul preuniversitar gimnazial și liceal au fost în număr de 63. 

La fiecare dintre cele patru secțiuni dedicate elevilor au fost prezentate: 24 

lucrări la secțiunea I dedicată elevilor de gimnaziu și câte 22 lucrări la secțiunile II și 

III și respectiv 21 lucrări la secțiunea IV, ultimele trei secțiuni fiind dedicate elevilor 

de liceu.  

Cele mai bune lucrări ale elevilor au fost premiate de Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, Facultatea de Chimie a Universității din București, Societatea 

de Chimie din România, Asociația Profesorilor de Chimie din București, iar 

rezultatele se găsesc pe site-ul facultății. 

http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-

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

liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2018 

 

  

    

  

 

Premianții 

 

http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-rezultatele-concursului-national-de-comunicari-stiintifice-pentru-elevii-din-clasele-liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2018
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-rezultatele-concursului-national-de-comunicari-stiintifice-pentru-elevii-din-clasele-liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2018
http://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1271-rezultatele-concursului-national-de-comunicari-stiintifice-pentru-elevii-din-clasele-liceale-chimia-prieten-sau-dusman-2018


Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 2/2018 37 

Anul acesta, 2018, concursul nostru aflându-se la a XII-a ediție s-a reușit 

implicarea unui număr mai mare de parteneri: BASF, Hofigal, Merck, Gops, Grafic-

Media Design, ProAnalysis, Maspex, O.F.Systems, Laboratorium Life Science, AGC, 

General Electro Proexim, care au fost evidențiați în toate materialele promoționale ale 

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

 

  
 

 

 

 
Festivitatea de deschidere a etapei naționale a concursului: 

Chimia-prieten sau dușman? a XII-a ediție 2018 
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 Simpozionul Chimia: prieten sau duşman? 2018, ediția a XII-a, fost mediatizat în 

rândurile cetățenilor prin următoarele: 

 

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

SChR pe poarta Facultății de Chimie din Universitatea București, B-dul 

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

 

 
 

 Evenimentul științific a fost anunțat și popularizat pe site-ul Facultății de 

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

2018. 

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

anunt-simpozion-chimia-prieten-sau-dusman-2018  

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

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

http://infoub.unibuc.ro/2018/05/universitatea-din-bucuresti-organizeaza-concursul-

national-chimia-prieten-sau-dusman/?   

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

facebook: 

Postare pe grupul Chimie_UB_Alumni 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155289650824419&set=a.1015162285

5514419.1073741826.836054418&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/traian.

pasatoiu/videos/o.1881811978712038/10153604569752918/?type=2&theater  

Timp de 12 ani simpozionul de referate și comunicări științifice pentru elevi și 

profesori din învățământul preuniversitar  «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!», 

bucură sufletul cadrelor didactice din Facultatea de Chimie a Universității din 

http://infoub.unibuc.ro/2018/05/universitatea-din-bucuresti-organizeaza-concursul-national-chimia-prieten-sau-dusman/
http://infoub.unibuc.ro/2018/05/universitatea-din-bucuresti-organizeaza-concursul-national-chimia-prieten-sau-dusman/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155289650824419&set=a.10151622855514419.1073741826.836054418&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155289650824419&set=a.10151622855514419.1073741826.836054418&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155289650824419&set=a.10151622855514419.1073741826.836054418&type=3&theater
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București, prin audierea de lucrări ştiinţifice interesante, realizate de elevi pasionaţi 

sub îndrumarea profesorilor cu “har didactic chimic“.  

 

 

 

 
 

Dintre organizatorii concursului 

 

Concursul științific «CHIMIA-PRIETEN sau dușman?!» este un eveniment 

deosebit pentru comunitatea noastră pe care dorim cu entuziasm să îl continuăm. 

 

 

 

Conf.Dr. Irina ZARAFU 

Facultatea de Chimie, Universitatea din București 

Președinte Filiala 1 București SChR 

zarafuirina@yahoo.fr 

 

mailto:zarafuirina@yahoo.fr
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Workshopul franco-român "NOMARES" la a 5-a ediție 

 

Prezentare succintă 
 Între 24 și 26 mai 2018 a avut loc cea de-a 5-a ediție a workshopului 
internațional francofon Materiale noi pentru recunoașterea electrochimică a 
mineralelor și speciilor biologice acronim "NOMARES" la Constanța, în cadrul 
"Conferinței internaționale CHIMIA 2018" organizată de către Universitatea Ovidius 
din Constanța. 
 Workshopul a fost conceput în anul 2010 pentru a răspunde nevoii de 
diseminare a rezultatelor de cercetare științifică în domeniul foarte complex al 
recunoașterii electrochimice moleculare a speciilor minerale și biologice. La prima 
ediție au fost implicate două grupuri de cercetare din România și Franța, respectiv de 
la grupul de cercetare din București condus de doamna profesor Eleonora-Mihaela 
UNGUREANU (http://remorese.chim.upb.ro/nomares/) și grupul de cercetare din 
Grenoble condus de domnul profesor Eric SAINT-AMAN. Această manifestare s-a 
axat pe prezentarea rezultatelor de cercetare în domeniul contactelor bilaterale dintre 
aceste colective. 

De-a lungul edițiilor organizate (Tabel 1), acest atelier științific 
interuniversitar a reunit participanți din mai multe țări (România, Franța, Bulgaria, 
Serbia, Croația, Ungaria, Cehia, Slovenia, Slovacia, Polonia, Macedonia, Letonia, 
Canada, Statele Unite) care lucrează în același domeniu de cercetare (Tabel 1). Acest 
eveniment a inclus prelegeri plenare de nivel înalt susținute de conferențiari de 
renume internațional din Franța (Eric Saint-Aman, Jean-Claude Moutet, Marie-Noelle 
Colomb, Serge Cosnier, Phillipe Hapiot, Anny Jutand, Marie-Laurence Abasq-Paofai) 
și din alte țări francofone, ca Serbia (Vesna Miskovic-Stankovic), Slovenia (Ingrid 
Milošev), Cehia (Emil Palecek), Bulgaria (Zdravko Stoynov, Vssela Tzakova), 
Canada (Jean Lessard), SUA (Mihaela Leonida) și România (Liana Mureșan, Elena 
Volanschi, Robert Săndulescu), care au putut să împărtășească din cunoștințele lor 
științifice în domeniu participanților interesați. Cele mai interesante rezultate au fost 
subiectul comunicărilor orale, care au fost urmate de discuții în vederea găsirii de 
soluții la problemele dezbătute. Fiecare ediție a avut, de asemenea, o sesiune de 
postere pentru care comitetul de organizare a invitat tineri cercetători și doctoranzi. 

Obiective NOMARES 
– Reunirea electrochimiștilor (în principal francofoni) în jurul unei teme dintre 

cele mai moderne, 
– Schimb de experiență în domeniul electrochimiei organice în general și al 

recunoașterii moleculare a speciilor minerale și biologice în particular, 
– Diseminarea științifică a proiectelor din domeniu, 
– Practicarea limbajul științific francez pe plan internațional, precum și 

prezentarea în limba franceză a unor rezultate de cercetare în acest domeniu de catre 
cercetători români și străini, 

– Publicarea rezultatelor științifice în limba franceză, îndeosebi cele obținute de 
tinerii cercetători, 

– Stabilirea de noi cooperări cu centrele de invațământ și cercetare din domeniu. 

Parteneri implicați în NOMARES 
Universitatea Politehnica din București (www.upb.ro, 

ttp://remorese.chim.upb.ro/nomares/) și Societatea Română de Chimie 
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(office@schr.org.ro) au fost principalii parteneri care au organizat acest workshop în 

diferite locații (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Detalii privind edițiile NOMARES 

Ediție (an) 1 (2010)  

18-19.06.10 

2 (2012) 

13-15.05.12 

3 (2014) 

30.09 – 3.10.14 

4 (2016) 

28 – 31.08.16 

5 (2018) 

24 – 26.05.18 

Orașul 

organizator 

București București Căciulata-

Călimănești 

Iași Constanța 

Eveniment 

cuplat 

- RSE-SEE3
*1

 CNC Vâlcea
*2

 RO’ICAC 

2016
*3

 

CHIMIA 

2018
*4

 

Locul 

organizării 

Universitatea 

Politehnica 

din București 

Ramada Parc 

Hotel 

București 

Complex 

hotelier 

COZIA - 

OLTUL din 

Căciulata, 

Vâlcea 

Institutul 

Petru Poni, 

Iași 

Universitatea 

OVIDIUS  

Constanța 

Co-

organizator 

- - OLTCHIM 

Râmnicu 

Vâlcea 

Institutul 

Petru Poni, 

Iași 

Universitatea 

Ovidius 

Constanța 

Numărul de 

participanți 

59 91 25/3 țări 26/4 țări 42 

Numărul de 

conferențiari 

19 22 9 7 9 

Numărul de 

conferențiari 

în limba 

franceză 

15 17 15 15 10 

Numărul de 

postere 

14 13 13 14 11 

Numărul de 

postere în 

franceză 

12 9 10 8 8 

Limbile 

utilizate 

Franceză, 

engleză 

Franceză, 

engleză 

Franceză, 

engleză 

Franceză, 

engleză 

Franceză, 

engleză 

 

* 1 CSR-SEE3 = al 3-lea Simpozion Regional de Electrochimie - Europa de Sud-Est, 

organizat de Universitatea Politehnica București și Societatea Româna de Chimie 

* 2 CNC Valcea = a 33-a Conferință de Chimie din România, Vâlcea, organizată de 

Centrul de Cercetare OLTCHIM, Râmnicu Vâlcea 

* 3 RO'ICAC 2016 = a 3-a Conferință Internațională de Chimie Analitică, RO-

ICAC'2016 (Chimie analitică pentru o viață mai bună) organizată de Institutul de 

Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași 

* 4 CHIMIA 2018 = a 8-a Conferință Internațională de Chimie CHIMIA 2018, 

organizată de Universitatea OVIDIUS din Constanța 
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2010- Sala Senatului UPB-București  
2012- București 

 
2012 București 

 
2012- Seară culturală de muzică clasică 

(recital de pian Gabriela Ungureanu) 

 

 
←2014 Călimănești-Căciulata, Vâlcea ↑  

 
 

 
 

↑2016 - Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iași ↑ 

 

Imagini din edițiile 2010 - 2016 NOMARES 

 

După cea de-a doua ediție, workshopul NOMARES a fost integrat în 

conferințe mai mari cu subiecte legate tematic și cu obiective similare: 

• a 33-a Conferință Națională de Chimie a României (cu participare 

internațională) de la Râmnicu Vâlcea, un eveniment tradițional organizat de chimiștii 

Centrului de Cercetare OLTCHIM Râmnicu Vâlcea sub coordonarea domnului ing. 

Emilian Georgescu în Căciulata-Călimănești (30.09.2014 - 03.10.2014) 
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• Cea de-a 3-a Conferință Internațională de Chimie Analitică, RO-ICAC2016 

(Analytical Chemistry for a Better Life), organizată de Institutul de Chimie 

Macromoleculară Petru Poni din Iași, ROMÂNIA (28 - 31 august 2016), sub 

coordonarea doamnei profesor Raluca van Staden. 

• a 8-a Conferință Internațională de Chimie CHIMIA 2018, organizată de 

Universitatea OVIDIUS din Constanța (24-26 mai 2018), sub coordonarea doamnei 

profesor Viorica POPESCU. 

  

Tabel 2. Rezultatele obținute în edițiile succesive ale NOMARES. 

Ediție (an) 1 (2010) 2 (2012) 3 (2014) 4 (2016) 5 (2018) 

Numărul de 

participanți 

42 91 25 26 42 

Numărul de ţări 

participante 

2 14 4 5 4 

Țările participante * RO, F F, S, Cr, H, B, 

Ch, Sv, Sq, P, 

M, L, C, USA 

RO, F, S, L RO, F, S, L, 

B 

RO, F, S, 

B 

Numărul 

participanților străini 

5 21 6 5 9 

Numărul 

participanților români 

54 70 19 21 33 (RO) 

Numărul de institute 4 (RO) 10 4 (3RO+1F)  3 

Numărul de 
universități 

8 (5 
RO+3 
străine) 

10 7 
(4RO+2F+1S) 

 6 

Număr de companii 2 (RO) 9 1 (RO) 1 (RO) 1 (RO) 

Programe culturale 

ediţia  1- 2010 - Turul Bucureștiului (centrul vechi, Muzeul Enescu) 
- Seară culturală = recital de pian la Muzeul Enescu 

  
ediţia  2- 2012 

-Turul Bucureștiului (Muzeul Zambaccian, Palatul Parlamentului) 
-Recital de pian la 4 mâini Aurelie Samani şi Gabriela Ungureanu - 
Sala Elvira Popescu 
- Excursie în Bucovina (17-20.05.12) 

  
ediţia 3 - 2014 

- Vizitarea mănăstirilor Cozia și Ostrov 
-Recital pian la Filarmonica Ion Dumitrescu din la Râmnicu Vâlcea 

  
ediţia 4- 2016 

- Turul orașului Iași 
- Vizitarea mănăstirilor Voroneț, Moldovița și Sucevița 

  
ediţia 5 -2018 

- Turul orașului Constanța 
- Vizitarea ruinelor cetății grecești Histria 

* RO = România, F = Franța, S = Serbia, Croația = Cr, Ungaria = H, Bulgaria 

= B, Canada = C, SUA = Statele Unite ale Americii 
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În toate cele 5 ediții, Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Biroul 

Europa Central și de Est (BECO) a fost un partener fidel în organizarea workshopului 

NOMARES și a oferit cel mai consistent și important sprijin financiar pentru 

organizarea Seminarului NOMARES. În plus, alte firme sau instituții private au oferit 

sprijin financiar (Tabel 3). Vizibilitatea contribuției acestora la organizarea acestui 

eveniment a fost asigurată prin menționarea și prin imprimarea siglei acestora pe toate 

suporturile de comunicare și pe documentele oficiale distribuite în cadrul 

evenimentului.  
 

Tabel 3. Alte finanțări în afara celor oferite de AUF / BECO 

Ediţia Companii private Instituții 
1-  
2010 

- Institutul Francez din București 
Autoritatea Națională pentru Cercetare 
Științifică (ANCS) 

2- 
2012 

Bio-Logic (Franţa)  
PalmSens 
Analytik Jena România 
Agilent Technologies 
Mecro System 
Uniscan Instruments (Anglia) 
Dropsens (Spania) 
Metrohm România 
ANDREESCU LABORSOFT 
Bucureşti 

Societatea Electrochimică din România 
Societatea Internațională de 
Electrochimie 
Institutul Francez din București 
Ambasada Franței 
Filarmonica "George Enescu" 
ANCS 

3- 
2014 

- Academia Română, Științe chimice 
Centrul de Cercetare OLTCHIM, 
Râmnicu Vâlcea 

4- 
2016 

- American Chemical Society, 
EuCheMS, 
Institutul Petru Poni Iași 

5- 

2018 

Careless Beauty, România,  

CONPET Ploiești, România 

Universitatea Ovidius Constanța 

 

 

Atelierul NOMARES la Constanța 

 În anul 2018, workshopul interuniversitar NOMARES a fost organizat în 
cadrul unei conferințe organizate în mod tradițional de către Departamentul de chimie 
si inginerie chimica din Facultatea de stiinte aplicate si inginerie (FSAI) de la 
Universitatea Ovidius din Constanța, intitulată Conferința Internațională CHIMIA 
2018 (http: //www.chimia 2018.univ-ovidius.ro) ajunsa la a 8-a ediție. Atelierul 
NOMARES a reunit participanți din 4 țări (România, Franța, Bulgaria și Serbia), 
dintre care cinci conferențiari de renume internațional (Serge COSNIER, Eric 
SAINT-AMAN, Marie-Noëlle COLLOMB, Guy ROYAL, Vesna MISKOVIC-
STANKOVIC). Evenimentul a inclus 6 prelegeri plenare. Un loc important a fost 
atribuit comunicărilor orale (12) și posterelor (11) pentru care comitetul de organizare 
s-a concentrat asupra tinerilor cercetători și doctoranzi. 
 Participarea tinerilor cercetători alături de cercetători experimentați, 
personalități științifice în domeniu a fost benefică pentru formarea lor științifică, 
precum și o oportunitate excelentă de a promova limba franceză în evenimentele 
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științifice internaționale. Cu toate acestea, luând în considerare toți participanții la 
conferința CHIMIA 2018, conferențiarii invitați au fost rugaţi să susțină prezentările 
lor în limba engleză pentru a le face accesibile rezultatele științifice. Această întâlnire 
a fost benefică pentru învățământul și cercetarea universitară și a permis menținerea și 
stabilirea unor noi colaborări cu centrele franceze de învățământ și cercetare 
(Tabel 2). Prezentările au avut loc sub forma unor prelegeri plenare, prezentări orale 
și postere.  

 Rezultatele vor fi publicate sub formă de articole științifice în reviste cotate 

ISI sau într-o revistă românească cu articole publicate în limbile engleza și franceză, 

University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin, editată de către Universitatea 

Politehnica din București  (http://www.scientificbulletin.upb.ro). 

 

 
Decanul FSAI, prof. Viorica POPESCU 

la deschiderea Conferinței CHIMIA 2018 

la Universitatea “Ovidius” Constanța  

 
Organizatorii NOMARES 2018: 

Eleonora-Mihaela Ungureanu 

și Gabriela Stanciu  

 
   

 
   

 
Decernarea medaliei C.D. Nenitescu de 

către  SChR dl-ui dr. Serge COSNIER de 

la Universitatea Grenoble Alpes, Franța 

 
Vizită la Muzeul de Arheologie 

din Constanţa 

 

Imagini din ediția 2018 NOMARES 

 

http://www.scientificbulletin.upb.ro/
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În încheiere trebuie să adresăm mulţumirile noastre doamnei Prof. Dr. Chim. 

Elena DIACU de la  Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din 

Universitatea POLITEHNICA din București cu care am împărtăşit responsabilităţile 

organizării atelierului în timpul primelor 4 ediţii, precum şi tuturor membrilor 

Comitetelor științifice și organizatorice și secretarilor care au fost implicați în cele 

5 ediții NOMARES. Se cuvine să exprimăm cele mai calde mulţumiri Universităţii 

Politehnica din Bucureşti şi Societății de Chimie din România, precum şi Asociaţiei 

Universitare a Francofoniei, Biroul Europa Central și de Est), cărora le datorăm 

această continuitate a evenimentului NOMARES. Datorită sprijinului financiar 

acordat proiectului NOMARES de către Ambasada Franței din România şi Institutul 

francez din Bucureşti, precum şi a sponsorilor noştri de la diferite ediţii (TERMINAL 

OIL Constanta, COMPET, SCProsys SRL, SC EPISYSTEM SRL, Societatea 

Internationala de electrochimie (ISE), Filarmonica "George Enescu", Ministerul 

Educaţiei Naţionale, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Romania, Autoritatea 

Nationala de Cercetare Știintifica, Bio-Logic (Franța), Careless Beauty, România) 

workshopul NOMARES s-a derulat cu bune rezultate în cea de-a 5-a ediție! Tuturor 

celor amintiți mai sus le datorăm respectul pentru implicarea lor, care denotă 

înţelegerea importanţei acestor evenimente științifice pentru dezvoltarea domeniului 

recunoașterii electrochimice moleculare a speciilor minerale și biologice in România 

și crearea de noi colaborari. 

 

Gabriela STANCIU*, Eleonora-Mihaela UNGUREANU** 

Co-președinți NOMARES 2018 

 

*Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Universitatea OVIDIUS din Constanța, 

gstanciu@univ-ovidius.ro  

**Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor,  

Universitatea POLITEHNICA din București, em_ungureanu2000@yahoo.com 
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