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Academician Maria Brezeanu, 

 ctitor al şcolii româneşti de chimie a combinaţiilor 

complexe heteropolinucleare (1924 - 2005) 

 
Academician Maria Brezeanu (1924 - 2005) 

 

 A fost unul din cei mai iubiţi şi respectaţi Profesori ai Facultăţii de Chimie de 

la Universitatea din Bucureşti! A rămas în amintirea a zeci de generaţii de studenţi 

prin eleganţa şi rigoarea cursurilor predate, mereu aduse la zi din punct de vedere 

ştiinţific şi adaptate noilor tendinţe în predarea chimiei anorganice. A dezvoltat o 

puternică şcoală de chimie coordinativă, ilustrată în universităţi şi institute de 

cercetare din ţară şi străinătate prin foşti colaboratori, studenţi şi doctoranzi.  

 Maria Brezeanu s-a născut pe 19 martie 1924, în Râşnov. Revenea în casa 

părintească, de pe malul Ghimbăşelului, în fiecare an, petrecând acolo vacanţele şi 

primind cu căldură prietenii şi colaboratorii apropiaţi, pe care îi întâmpina cu bucurie 

pe aleea cu tei. A urmat Liceul de Fete Principesa Elena din Braşov iar în anul 1944 

s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe, Secţia Fizico-Chimice, de la Universitatea din 

Bucureşti, pe care o absolvă în anul 1948, când este oprită ca asistent la Catedra de 

Chimie anorganică a faimosului Profesor G. Spacu. Avea să îi fie colaborator apropiat 

până la moartea acestuia, în 1955. Sub îndrumarea Academicianului G. Spacu îşi 

începe lucrarea de doctorat Contribuțiuni la studul hexacloroplumbatior. O nouă 

clasă de combinații complexe: hexacloro-plumbato-ammine şi devine, în 1956, primul 

doctor de la Facultatea de Chimie (desprinsă din Facultatea de Ştiinţe în anul 1948). În 

teza de doctorat este dezvoltat un subiect de mare interes în epocă: compuşi în care atât 

cationul cât şi anionul sunt specii complexe ale unor metale identice sau diferite.  

După susţinerea tezei de doctorat, devine şef de lucrări. În anul 1962 este 

promovată conferenţiar iar în anul 1969 devine profesor. Principalele cursuri predate, 

de-a lungul unei îndelungate cariere, au fost Chimia metalelor şi Chimia 

combinaţiilor complexe, primul un curs general, cel de-al doilea dedicat studenţilor 

de la Secţia de specializare Chimie anorganică. În predarea cursului de Chimia 

metalelor a renunţat la sistemul arid descriptiv, prezentând pe larg şi comparativ 

proprietăţile metalelor şi ale claselor lor de combinaţii (hidruri, oxizi, hidroxizi, 

sulfuri, halogenuri, săruri ale oxoacizilor).  
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Primul articol rezultat din activitatea de 

doctorat (1952) 

Unul din articolele consacrate obţinerii 

oxizilor micşti 

 
Profesor Maria Brezeanu, la curs (Amfiteatrul “G. Spacu” din fostul local  

al Facultăţii de Chimie, înainte de 1977) 

 

  
Ediţia a doua a cărţii Chimia combinaţiilor 

complexe (1974) 
Chimia metalelor (1990) 
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Acest nou mod de predare a chimiei anorganice, mult mai atractiv, este ilustrat 

într-o carte pe care a coordonat-o şi care este publicată la Editura Academiei Române 

(M. Brezeanu, E. Cristurean, A. Antoniu, D. Marinescu, M. Andruh, Chimia 

metalelor, 1990). A scris, împreună cu Academicianul Petru Spacu, cel mai utilizat 

manual de Chimia combinațiilor complexe în universitățile româneşti iar în anul 1986 

a publicat prima carte din literatura științifică românească dedicată domeniului de 

cercetare favorit, Combinații complexe polinucleare și aplicațiile lor (împreună cu 

L. Patron şi M. Andruh). A contribuit la volumul 3 din Tratatul de Chimie 

anorganică (autori P. Spacu, M. Stan, C. Gheorghiu, M. Brezeanu, Editura Tehnică, 

1978) cu mai multe capitole, printre care un amplu capitol dedicat combinaţiilor 

complexe. A scris pentru publicul larg, împreună cu C. D. Albu, o foarte utilă Mica 

Enciclopedie de Chimie (Editura enciclopedică română, 1974). În total, un număr de 

13 cărţi o au drept coautor.  

Claritatea şi frumuseţea cursurilor pe care le-a predat au atras către chimia 

anorganică pe unii dintre cei mai buni studenţi ai fiecărei serii, mulţi dintre aceştia 

devenindu-i, apoi doctoranzi şi colaboratori.  

Prin activitatea de cercetare, Profesorul Maria Brezeanu este un simbol al 

chimiei coordinative româneşti, dezvoltând, cu strălucire, moştenirea lăsată de 

Academicianul G. Spacu la Facultatea de Chimie a Univesităţii din Bucureşti. După 

doctorat, abordează în continuare probleme din chimia coordinativă a plumbului, 

publicând şi o metodă de dozare a acestuia şi îşi lărgeşte aria de interese ştiintifice 

către alte aspecte din chimia coordinativă: studiul izomeriei cis-trans prin 

spectroscopie electronică şi de vibraţie, efectul trans, utilizarea cloritului de sodiu 

drept oxidant în sinteza combinaţiilor complexe ale cobaltului, utilizarea 

spectroscopiei EPR în studiul combinaţiilor complexe ale cuprului(II) şi 

molibdenului(V). La sfârşitul anilor 1960, orientează cercetările în chimia 

coordinativă ale grupului pe care îl coordona către combinațiile complexe 

polinucleare și, în special, combinațiile complexe heteropolinucleare (care conțin doi 

ioni metalici diferiți), intuind importanța excepțională a acestor compuși. Se creează, 

astfel, școala de chimie a combinaţiilor complexe heteropolinucleare din ţara noastră. 

Principalele contribuții privesc utilizarea sistemelor moleculare heterometalice drept 

precursori pentru obținerea de oxizi micști. Folosind liganzi uzuali cu rol de punte 

(oxalat, hidroxid, diverși monocarboxilaţi), a propus metode simple și eficiente din 

punct de vedere economic pentru obținerea feritelor, M
II
Fe

III
2O4, (și a altor spineli), 

hexaferite și perowskiti. A sintetizat și caracterizat, împreună cu colaboratorii, 

combinații complexe homopolinucleare cu punți oxalato sau alcoxido (prin 

deprotonarea aminoalcoolilor). Rezultatele cercetărilor originale fac obiectul a 204 

lucrări publicate în jurnale din ţară şi din străinătate şi a 21 brevete de invenţie (dintre 

care 5 aplicate). Domeniile de cercetare abordate sunt ilustrate şi prin cele 25 de teze 

de doctorat pe care le-a condus. 

A lucrat în laborator, cu pasiune şi entuziasm, până după împlinirea vârstei de 

80 de ani, fiind aşteptată cu dragoste în fiecare zi de către cadrele didactice şi 

studenţii Catedrei de Chimie anorganică din strada Dumbrava Roşie nr. 23. Niciunul 

dintre noi nu a simţit cu adevarat că, la un moment dat, s-a pensionat (oficial). Îşi 

începea programul de lucru în laborator întotdeauna la ora 8, pornea sintezele, nota cu 

grijă toate observaţiile şi îşi găsea timp pentru a-i întreba pe ceilalţi ce lucrează, 

entuziasmându-se o data cu ei.  
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Unanim apreciată şi respectată de către comunitatea ştiinţifică, este aleasă în 

anul 1991 membru corespondent al Academiei Române şi membru titular în anul 

1994. A adus un omagiu Şcolii româneşti de chimie coordinativă printr-un memorabil 

Discurs de recepţie în Academia Română (2003). Între anii 1994 şi 2002 a fost 

preşedinta Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei Române. A fost distinsă de două 

ori, în perioada de început a carierei ştiinţifice, cu Premiul Ministerului 

Învăţământului (1961 şi 1963). În anul 1990 a primit Premiul “G. Spacu” al 

Academiei Române. A fost decorată cu Ordinul Naţional Serviciu Credincios în rang 

de cavaler (2003).  

Şcoala creată de către Academician Maria Brezeanu dăinuie şi azi, la 

Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, la alte universităţi şi institute de 

cercetare din ţară. Prin întreaga sa operă, a intrat în galeria marilor chimişti români.  

 

 

Academician Marius ANDRUH 

Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti 

Departamentul de Chimie anorganică, 

str. Dumbrava Roşie nr. 23, 

marius.andruh@dnt.ro 

mailto:marius.andruh@dnt.ro
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INGINERUL ȘI PROFESORUL Ulisse CORINA 

Promotorul industriei chimice anorganice 

 

În anul 1934 când inginerul Ulisse CORINA absolvea Secția Industrialǎ a 

viitoarei Facultǎți de Chimie Industrialǎ, industria chimicǎ anorganicǎ era practic 

inexistentǎ, conținând o micǎ fabricǎ de 2t/zi de amoniac la Târnǎveni şi o fabricǎ de 

amoniac de 7 t/zi la Fǎgǎraş ”NITRAMONIA”. 

Sub conducerea lui directǎ aceste fabrici au fost extinse, lǎrgindu-se fabricile 

de amoniac şi acid azotic de la Fǎgǎraş şi construindu-se altele noi ȋn oraşul Victoria 

(Ucea). 
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Întâmplarea a fǎcut ca inginerul Ulisse Corina sǎ fie mult timp singurul 

specialist ȋn amoniac. De altfel acesta s-a nǎscut ȋn perioada când teoreticianul Haber 

şi tehnologul Bosch ȋşi uneau forțele sǎ fabrice amoniac. Eforturile lor s-au finalizat 

cu rezultate nesatisfǎcǎtoare, obținându-se cca. 1% amoniac ȋn fazǎ gazoasǎ. Acesta 

se obținea la presiuni ȋnalte, care inițial au atins 1000 atmosfere, ȋn prezența unui 

catalizator de fier adecvat. La aceastǎ energie uriaşǎ se adǎugǎ şi energia consumatǎ 

pentru lichefierea celor 1% NH3, care datoritǎ concentrației foarte mici a amoniacului 

era foarte mare (pentru comparație menționǎm cǎ ȋn fabricile moderne de amoniac se 

obțin 12-16 % NH3 la 150-300 at). Aşa se face cǎ amoniacul ȋncepe sǎ fie fabricat de 

o minte care ȋmbinǎ ȋn mod fericit teoria cu ingineria chimicǎ şi anume inginerul 

Giacommo Fauser din Novara (Italia). 

De subliniat cǎ la sfârşitul anilor 30 inginerul Corina a vizitat pe inginerul 

Giacommo Fauser care la acea epocǎ era considerat primul constructor de fabrici de 

amoniac. 

Aşadar, inginerul Ulisse Corina a trǎit perioada romanticǎ a fabricǎrii 

amoniacului, fiind considerat pǎrintele acestei industrii ȋn țara noastrǎ. Faptul cǎ un 

asemenea specialist a murit la numai 48 de ani, marcheazǎ pierderea mare pe care a 

suferit-o nu numai industria noastrǎ ci şi ȋnvǎțǎmântul nostru, ştiut fiind cǎ acesta 

devine la scurt timp dupǎ absolvire conferențiar la Facultatea de Chimie Industrialǎ, 

Secția Tehnologie Anorganicǎ. 

În anul 1981, la Salonul Internaţional de invenţii şi tehnici noi de la Geneva, 

realizarea unui chimist român Marin Vîlceanu, medaliată cu aur, depăşeşte ceea ce 

era socotit o limită tehnică pe plan mondial. Ideea invenţiei sale a pornit din şcoala 

românească de chimie, experimentată de profesorul ULISSE CORINA, de la 

Institutul politehnic din Bucureşti, în cartea sa TEHNOLOGIA AMONIACULUI, 

care s-a predat la toate facultăţile de chimie din ţară. Profesorul ULISSE CORINA 

spusese încă înainte de 1960, că se poate trece peste randamentul de conversie al 

reactivilor – hidrogen şi azot – care era considerat în 1912 în medie de 17-18%, 

aceasta fiind o limită tehnică mondială peste care nu se mai poate trece. 

Aceste date sunt precizate în Revista Flacăra nr. 1 din 1-7 ianuarie 1982, 

pagina 8, într-un articol intitulat INTELIGENŢA ROMÂNEASCĂ ÎN ACŢIUNE – 

TEZAUR DE GÂNDIRE PRIORITARĂ – O VIAŢĂ PENTRU O INVENŢIE. 

În fruntea unui colectiv de ingineri şi tehnicieni, Ulisse Corina proiecteazǎ şi 

construieşte o instalație de sulfat de amoniu, o instalație de hexametilentetraaminǎ 

(urotropinǎ) precum şi o instalație pentru fabricarea directǎ a nitritului de sodiu prin 

cuplarea cu fabrica de acid azotic. Procedeul lui se deosebeşte total de procedeele 

clasice prin care se obținea un amestec de nitrit-nitrat care trebuia apoi separat. 

Ulisse Corina proiectezǎ şi pune ȋn funcțiune o instalație pentru fabricarea 

carbonatului de amoniu folosind amoniac şi deşeurile de dioxid de carbon de la 

fabricarea amoniacului. 

Lucrǎrile de cercetare ştiințificǎ ale inginerului şi conferențiarului Ulisse 

Corina au fost legate de ȋmbunǎtǎțirea parametrilor de fabricare a amoniacului şi a 

produselor azotoase. Cercetǎrile lui au permis dublarea producției de amoniac prin 

dublarea indicelui de utilizare a instalației de cracare a gazului metan, fapt care, la 

acea vreme a constituit o performanțǎ mondialǎ. 

Ulisse Corina este de asemenea autorul procedeului de fabricare a azotatului 

de potasiu din minereuri cu conținut mare de sǎruri, simple sau complexe, folosind şi 

gazele din industria amoniacului. 
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A conceput şi realizat instalația pilot pentru fabricarea nitrofosului, 

ȋngrǎşǎmânt pe bazǎ de azot şi fosfor, reuşind sǎ realizeze o instalație de mare 

capacitate. De asemenea, a obținut azotat de amoniu neaglomerabil utilizând 

coloranți sulfonați ȋn cantitǎți mici (0,003-0,008%). Acesta modificǎ forma cristalinǎ 

a azotatului de amoniu recristalizat ȋmpidicând prin aceasta aglomerarea. Procedeul a 

fost brevetat. A studiat, de asemenea, aplicarea directǎ a amoniacului ca ȋngrǎşǎmânt. 

Conferențiar la Facultatea de Chimie Industrialǎ a Politehnicii din Bucureşti, 

Ulisse Corina a format generații de ingineri chimişti bine pregǎtiți. 

Cursul sǎu de tehologie a amoniacului constituie atât pentru studenții cât şi 

pentru inginerii din industria ȋngrǎşǎmintelor minerale un ȋndrumar valoros. La 

Combinatul Chimic nr. 1 din Oraşul Victoria, pe şantierul de la Râşnov, zeci de 

ingineri au fost studenții lui.  

În calitate de director tehnic al IPROCHIM ing. Ulisse Corina a depus o 

activitate deosebitǎ. Multe din proiectele pe baza cǎrora s-a dezvoltat industria 

noastra chimicǎ au fost elaborate sub conducerea lui.  

Inginerul şi profesorul Ulisse Corina a fost dublat de un om cu suflet mare, de 

un prieten devotat şi ȋnțelegǎtor.  

În decursul scurtei dar valoroasei sale activitǎți, datoritǎ ȋnțelegerii sale fațǎ de 

oameni, el a ştiut sǎ-şi apropie colaboratorii care l-au iubit şi stimat. 

Exemplu de om şi profesionist, profesorul Ulisse Corina va rǎmâne mereu ȋn 

amintirea colaboratorilor sǎi şi a celor care l-au cunoscut. 

 

 

 

Prof. dr. ing. Eugen PINCOVSCHI 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

eugen.picovschi@upb.ro 

 

mailto:eugen.picovschi@upb.ro
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In memoriam 

Profesor Dr. Ing. ECATERINA CIORǍNESCU- NENIŢESCU 

(1909-2000)   

 
     Ecaterina Ciorănescu s-a născut la 15 august 1909 fiind al cincilea copil al 

familiei de învăţători Ion şi Ecaterina Ciorănescu din satul Moroieni judeţul Dâmboviţa.  

 Familia Ciorănescu, părinţii şi cei nouă copii ai lor au avut un rol major în 

istoria culturală a României . 

 

Rândul de sus de la stânga: Alexandru, George, Maria, Ecaterina, Nicolae, Constantin; 

Rândul de  Jos: de la stânga: Ana, Ecaterina şi Ion (părinţii), Elena 

 
Ion Ciorănescu este primul născut al unei familii de ţărani cu zece copii din 

satul Râul Alb Judetul Dâmboviţa. După ce a absolvit şcoala primară în satul Râul 
Alb şi gimnaziul la Târgovişte a devenit invăţător la Moroieni fiind claslificat primul 
pe ţară la concursul de capacitate. A fost un apreciat autor de abecedare. Ministrul 
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Instructiunii Publice şi Cultelor de atunci Spiru Haret îl trimite cu o bursă la 
Universitatea Charlotenburg, Berlin pentru a se specializa în învăţământul pentru 
hipoacuzici. La finalul perioadei de specializare i se propune să rămână la Breslau dar 
el se întoarce în ţară unde este numit inspector în Ministerul Instrucțiunii Publice şi 
Cultelor pentru domeniul în care se specializase. Ecaterina Ciorănescu, soţia sa, 
orfană de la o vârstă fragedă este educată la Azilul pentru orfani Elena Doamna şi 
devine învăţătoare în Pietroşiţa şi apoi în Moroieni unde se căsătoreşte cu Ion 
Ciorănescu. Cei nouă copii ai familiei vor ajunge toţi, atât ei cât şi urmaşii lor 
intelectuali de elită. 
      Primul copil a fost o fată Ana care a urmat şcoala primară în Moroieni apoi 
liceul şi facultatea de Istorie-Geografie a Universităţii Bucureşti. A fost profesoară de 
liceu în Bucureşti.               
         Al doilea copil, Nicolae, urmează şcoala primară din Moroieni şi liceul mai 
întâi la Târgovişte şi apoi la Bucureşti. Se înscrie la cursurile Facultăţii de 
Matematică de la Universitatea Bucureşti şi după licenţă obţine cu ajutorul 
profesorului Gheorghe Ţiţeica o bursa pentru doctorat la Paris. Se întoarce în ţară cu 
titlul de doctor în matematică de la Sorbona şi devine profesor la Politehnica din 
Bucureşti. A fost rector al acestei universităţi la vârsta de 32 de ani. Timp de treizeci 
de ani (a murit la 54 de ani) a fost unul dintre cei mai importanţi matematicieni din 
România. Odată cu lucrările sale publicate în reviste de prestigiu cunoscute şi 
recunoscute de comunitatea de specialitate din întreaga lume, şcoala româneasca de 
matematică a căpătat mai multă notorietate. A devenit din 2002 membru al Academiei 
Române.   
      A urmat Ion Ciorănescu mort foarte tânăr (21 ani) de tuberculoză; a fost 
considerat de critici (George Călinescu în Istoria Literaturii Române) o speranţă a 
literaturii române. Ediţia postumă a versurilor lui Ioan Ciorănescu, a fost îngrijită de 
Tudor Vianu. 
      Un alt frate al Ecaterinei Ciorănescu-Neniţescu a fost Constantin Ciorănescu. 
Absolvent al Politehnicii din Bucureşti facultatea cu profil electric şi mecanic şi apoi 
al Facultăţii de Matematică al Universităţii Bucureşti a lucrat cu Elie Carafoli la 
proiectare avioanelor româneşti de luptă şi la Catedra de Calcul Integral şi Diferenţial 
din Universitatea Bucureşti. A fost autorul a peste 60 de lucrări ştiinţifice. Viaţa sa a 
fost curmată la 42 de ani urmare a unei erori medicale.   
      Alexandru Ciorănescu ca şi cei mai mulţi dintre fraţii săi a urmat clasele 
primare la şcoala din Moroieni apoi liceul şi studiile universitare la Bucureşti 
obţinând o diploma de licenţă în franceză şi română. După un doctorat la Sorbona a 
lucrat în diplomaţie. La sfârşitul celui  de al doilea război mondial s-a stabilit în 
Spania şi a fost profesor la Universitatea La Laguna din Tenerife insulele Canare. 
Este autorul a 400 de publicaţii: studii, articole, cărţi şi dicţionare. În orasul Santa 
Cruz de Tenerife  o strada poartă numele Alejandro Ciorănescu în semn de omagiu şi 
recunoştinţă faţă de unul dintre cei mai importanţi oameni de cultură ai Insulelor 
Canare şi ai României. După anul 1989 a devenit membru de onoare al Academiei 
Române. 
       Maria Ciorănescu a urmat liceul şi Facultatea de Medicină şi Farmacie din 
Bucureşti. A fost doctor în medicină cu o teză în domeniul tuberculozei şi un 
cunoscut medic pneumolog şi gerontolog. 
       Elena Ciorănescu a terminat studii liceale la Bucureşti şi a lucrat la Institutul 
Geologic din capitală. 
      Cel mai mic dintre copiii Ciorănescu, George, a fost licenţiat în studii 
economice şi politice la Universitatea din Cluj şi doctor la Institutul Internaţional de 
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Studii Politice de la Paris.A fost secretar al fundaţiei Carol I de la Paris apoi editor şi 
director adjunct al secției române a postului de Radio Europa Liberă de la Munchen. 
Este autorul a peste 100 de studii, traduceri şi articole politice. 
      Prezentarea familiei Ciorănescu, părinţi şi copii (de altfel şi nepoţii au ajuns 
reputaţi cercetători, savanţi, muzicieni şi sunt răspândiţi astăzi în toată lumea) a vrut 
să evidenţieze că Ecaterina Ciorănescu s-a născut într-o familie cu totul deosebită, de 
fapt singura din România, care a numărat atâtea personalităţi remarcabile de 
anvergură internaţonală (trei academicieni). 
     Ecaterina a fost aşa cum spuneam al cincilea copil al familiei Ciorănescu şi 
după studii liceale în Bucuresti s-a înscris la Facultatea de Fizico-Chimice a 
Universităţii Bucureşti pe care a urmat-o între anii 1928 şi 1932. În 1936 obţine titlul 
de doctor la aceeaşi universitate cu lucrarea intitulată “Sinteze cu clorură de aluminiu 
în seria hidrocarburilor alifatice şi aliciclice” elaborată sub conducerea profesorului 
Costin Neniţescu. În acelaşi an devine prima femeie asistent universitar la Catedra de 
Chimie Organică din Politehnica bucureşteană, catedră condusă de Profesorul 
Neniţescu. Din anul 1941 este Şef de lucrări apoi Conferențiar iar din 1962 până la 
pensionare în 1977 profesor la aceeaşi catedră. Între anii 1947 şi 1954 a lucrat în 
paralel la Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti unde a înfiinţat şi organizat 
Catedra de Chimie Organică de acolo ocupând la început poziţia de Şef de lucrări şi 
mai apoi pe cea de Profesor. 
            Din anul 1948 a luat fiinţă în laboratorul de Chimie Organică din Politehnică, 
sub conducerea profesorului Neniţescu, primul institut de cercetare din domeniul 
chimiei numit ICEPS şi devenit apoi ICECHIM şi mutat într-un local propriu în 1953. 
Un an mai târziu se înfiinţează tot în acelaşi laborator un colectiv de cercetare în 
domeniul chimiei organice sub egida Academiei Române. El avea să funcționeze aici 
până în 1968 când a devenit Centrul de Chimie Organică al Academiei Române şi s-a 
mutat într-un local nou pe Splaiul Independenței. Centrul de Chimie Organică poartă 
din 1970 numele lui Costin Neniţescu cel care l-a iniţiat şi condus până la moartea sa. 
Cele două institute nu s-au născut întâmplător în laboratorele din corpul A al 
Politehnicii din strada Polizu. Aici era sediul celei mai prestigioase catedre de chimie 
organică din ţară şi colectivul său putea să asigure pregătirea de cadre pentru 
cercetare şi să ofere consultanţă pentru două domenii indestructibil legate ale 
cercetării din chimie: cercetarea fundamentală şi cea aplicativă. 
                  

 

Costin Neniţescu (în centru) şi un grup de colaboratori şi doctoranzi în laboratorul de chimie 

organică din corpul A al Politehnicii din Bucureşti (În dreapta profesorului: Valeria 

Przemeţchi, Margareta Avram (stând jos), Ecaterina Ciorănescu în dreapta sa. 
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Ecaterina Ciorănescu a fost implicată în activitatea acestor colective 

participând la elaborarea unor sinteze şi tehnologii pentru fabricarea de medicamente 

citostatice, antituberculoase, antibiotice, antimalarice, a unor pesticide de care ţara 

avea mare nevoie în acea perioadă. 

     Întreaga activitate a Profesoarei Ecaterina Ciorănescu devenită Neniţescu prin 

căsătoria cu Costin Neniţescu, poate fi  caracterizată prin profesionalism, seriozitate, 

rigoare şi exigenţă. Studenţii şi colaboratorii au numit-o, recunoscându-i şi 

respectându-i calităţile profesionale şi umane, DOAMNA. În peste cincizeci de ani de 

activitate desfăşurată la Catedra de chimie organică din Politehnica bucureşteană şi la 

Centrul de Cercetări de Chimie Organică Doamna Ciorănescu a publicat împreună cu 

doctoranzii şi colaboratorii săi şaptezeci de lucrări. Am spune azi când numărăm cu 

zecile lucrările din dosarele unor Şefi de Lucrări că ar fi puţine pentru CV-ul unui 

profesor universitar. Este încă o dovadă pentru exigenţa şi meticulozitatea cu care 

erau realizate şi analizate experimentele, cercetată literatura şi apoi prezentate 

rezultatele în vederea unei publicaţii şi constituie cred şi un argument în plus că 

importantă este noutatea şi valoarea şi nu numărul publicaţiilor dintr-o listă de lucrări. 

Tezele de doctorat realizate sub conducerea sa erau adesea rezultatul unor ani 

petrecuţi în laborator şi  bibliotecă pentru sintezele produşilor, stabilirea structurii lor, 

interpretarea rezultatelor.  

Dintre domeniile de cercetare abordate de Ecaterina Ciorănescu voi menţiona 

câteva în care rezultatele lucrărilor sale au constituit referinţe pentru chimia lumii.             

1. Reacţii catalizate de clorură de aluminiu, acilarea reductivă a alchenelor. 

2. Acilarea alchenelor cu formare de compuşi carbonilici. Ecaterina Ciorănescu și 

Costin Neniţescu au demonstrat că în prezenţa clorurii de aluminiu în exces alchenele 

dau, urmare a adiţiei de acid clorhidric, β-clorocetone. Acestea sunt reduse de solvent 

(ciclohexan). Reacţia a fost aplicată de autori pentru sinteza unui intermediar cheie în 

sinteza totală a vitaminei D2. 

     Lucrările referitoare la reacţiile catalizate de clorura de aluminiu se găsesc 

citate în toate monografiile care se referă la acest domeniu. Profesorul Neniţescu a 

fost invitat să redacteze două capitole în monografia “Friedel-Crafts and Related              

Reactions” editată de George Olah (premiul Nobel pentru chimie în 1994) şi în              

monografia “Carbonium Ions” editată de George Olah şi Paul von Schleyer. 

3. Acilaminoacetilarea hidrocarburilor aromatice cu azlactone şi azlactone             

nesaturate a constituit  un alt tip de reacţii studiat de Ecaterina Ciorănescu şi grupul 

său de cercetare. Rezultatele acestor studii au fost apoi utilizate în sinteza de 2.5-

diariloxazoli compuşi intens fluorescenţi aplicaţi ca scintilatori.    

4. Izomerie de valenţă: termică, fotochimică catalizată de metale; sinteza şi 

transpoziţiile dibenzobulvalenei şi a izomerilor de valenţă 

5. Un domeniu reprezentativ pentru activitatea ştiinţifică a Doamnei Ciorănescu             

l-au constituit reacţiile decurgând prin ioni de carbeniu, domeniu în care şcoala             

şi grupul profesorului Neniţescu au avut rezultate remarcabile. Ele au început cu 

cercetările unor reacţii de dezaminare, reacţii abordate în contextul unor sinteze de 

compuşi cu ciclu de şapte atomi benzoanelati, compuşi identificaţi în produşii naturali 

utilizați ca medicamente (de exemplu colchicina, medicament contra gutei). În cursul 

acestor reacţii au fost observate modificări ale mărimii ciclurilor de atomi de carbon, 

modificări ce se puteau explica numai prin intervenția unor intermediari de tipul 

ionilor de carbeniu.          
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Pasul următor l-a constituit alegerea reacţilor de solvoliză, (reacţii cu formare 

de mai puţini produşi), pentru studierea comparată a reacţiilor de dezaminare şi 

solvoliză şi dovedirea prin produşi a intervenţiei aceloraşi intermediari. Produşii de 

reacţie diferiţi identificaţi în cursul dezaminărilor au fost apoi explicaţi prin apariţia 

“ionilor fierbinţi”. 

În aceeaşi perioadă de timp grupuri renumite de cercetare (S. Winstein - UCLA,  

H. C. Brown-Purdue University, premiul Nobel 1979, Paul Bartlett - Berkley          

University, Paul von Schleyer - Harvard University) abordaseră domeniul ionilor de 

carbeniu. 

Lucrările profesorilor Ciorănescu și Neniţescu apărute în reviste de top din            

străinătate (Tetrahedron Letters, Chemische Berichte, Liebigs Annalen, Bulettin de la 

Societé Chimique de France) dar cele mai multe în revistele Academiei Române: 

Revue Roumaine de Chimie şi Sudii şi Cercetări de Chimie, au fost urmare a 

consistenţei şi valorii lor, citate în reviste, tratate, monografii şi enciclopedii de 

referinţă  pentru chimiştii organicieni. 

Cercetările în domeniul solvolizelor desfăşurate pe o perioadă de aproape 

treizeci de ani au continuat şi după dispariţia în 1970 a profesorului Neniţescu. Dat 

fiind importanţa domeniului solvolizelor în cariera știinţifică a Doamnei            

Ciorănescu voi încerca să evidenţiez pe scurt cele mai importante concluzii ce se           

desprind din lucrările grupului său de cercetare. A fost demonstrat pentru prima dată 

că mersul reacţiilor de solvoliză depinde de aciditatea respectiv bazicitatea mediului 

de reacţie. Au fost exemplificate situaţii de solvoliză în care există două rute paralele 

implicând asistenţa fie a unui nucleu benzenic fie a unei duble legături (ruta-π) ca şi 

a unei rute retro-π. 

Cercetările în domeniul solvolizelor au confirmat şi extins teoriile moderne cu 

privire la ionii de carbeniu cum ar fi: controlul cinetic versus termodinamic al 

reacțiilor de lărgire şi îngustare de ciclu, revenirea internă, perechi de ioni, fenomene 

de disociere şi ionizare. Urmare a recunoaşterii de către comunitatea ştiinţifică 

internaţională a rezultatelor acestor cercetări ele au putut fi prezentate cu ocazia unor 

evenimente ştiinţifice de prestigiu la care au participat profesorii Ecaterina 

Ciorănescu-Neniţescu şi Costin Neniţescu. Astfel de pildă la Cork, Irlanda, în 1964, 

la simpozionul dedicat chimiei ionilor de carboniu lucrarea “Transpoziții moleculare 

prin ioni de carboniu“ a fost prezentată şi apoi discutată cu mare interes de unii dintre 

cei mai importanţi chimiști ai momentului printre care Saul Winstein, Stanley J. 

Cristol, Rolf Huisgen.                      

În final am să menționez în mod special vizita de o lună a profesorilor Costin 

Neniţescu şi Ecaterina Ciorănescu-Neniţescu în Statele Unite, la marile  universităţi   

americane: Harvard, Cambridge, Princeton, UCLA, Cleveland. Prelegerile ţinute cu 

această ocazie de Costin Neniţescu printre care şi cea referitoare la ionii de carbeniu 

au fost primite cu maxim entuziasm de colegii şi studenţii americani. Konrad Bloch, 

Robert Woodward, Paul Bartlett, William Doering, George Olah, Ronald Breslow, 

P.v.Schleyer, Saul Winstein, Donald Cram (unii dintre ei laureaţi ai premiului Nobel) 

sunt cei care au fost gazdele profesorilor români, i-au prezentat colegilor lor şi au avut 

cu ei discuţii ce urmau să consolideze colaborarea lor ştiinţifică. La întoarcere 

profesorul Neniţescu mărturisea că turneul american “a fost o aventură extraordinară 

şi o resimt ca o consacrare a eforturilor unei vieţi întregi de muncă şi poate a câtorva 

idei pe care am reuşit să le realizez “. 
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  Ecaterina Ciorănescu este întemeietoarea unei noi discipline în sistemul 

românesc de învăţământ tehnic: sinteze de medicamente. Cartea sa “Medicamente de 

sinteză” a apărut într-o primă ediţie în 1957 şi a primit Premiul Ministerului 

Învăţământului. Aceasta ca şi a doua ediţie apărută în 1966, cu o literatură adusă la zi, 

a devenit o lucrare de referinţă pentru studenţi, doctoranzi şi masteranzi în chimie ca 

şi pentru doctori şi farmacişti. Pe masa sa de lucru a rămas nefinalizată o a treia ediţie 

a cărţii. 

Activitatea sa ştiinţifică si didactică a fost recompensată cu numeroase premii: 

Premiul de Stat în 1954, Ordinul Muncii în 1963 şi Meritul Ştiinţfic în 1974. A fost 

membru al Societății de Chimie din New York, al Academiei Tiberina de la Roma şi 

al multor alte organizații şi forumuri culturale. În 1963 a devenit Membru 

Corespondent al Academiei Române iar din 1974 membru titular.  
     În anul 1964 eram studentă în anul al doilea al Facultății de Chimie Industrială 
din Politehnica bucureşteană. Imediat după deschiderea anului universitar aşteptam cu 
nerăbdare începerea cursului de chimie organică la care profesorul nostru era Costin 
Neniţescu pe care studenţii şi colaboratorii săi îl numeau cu infinit respect 
MAGISTRUL. Era recunoscut ca un profesor eminent, foarte exigent, un savant. 
Înainte ca profesorul să intre în amfiteatrul A040 unde se ţinea în mod tradiţional 
cursul de chimie organică cu studenţii din anul doi (acum amfiteatrul Neniţescu) în 
sală au intrat îmbrăcați în halatele de laborator toţi asistenţii, şefii de lucrări şi 
conferenţiarii catedrei ca şi mulţi dintre cercetătorii de la Centrul de Chimie Organică 
care funcţiona atunci în laboratoarele catedrei. Atunci am văzut-o prima dată pe 
Doamna Ciorănescu, o apariţie distinsă, o siluetă ce părea fragilă. Aveam să constat 
mai târziu că era de fapt un om puternic dar delicat, echilibrat şi deosebit de modest. 
Se lăsase o linişte care demonstra emoţia neobişnuită a momentului. A intrat apoi 
Magistrul pe care noi l-am salutat în picioare şi care ne-a salutat la rândul său 
înclinând capul. Lecţiile de chimie organică erau deosebite prin claritate, logică, 
dozarea perfectă a volumului de informaţii transmis ca şi prin alternarea momentelor 
de expunere cu experienţe care aveau rolul să sublinieze bine reacţiile predate. (După 
ce am devenit asistent la Catedra de chimie organică am văzut cât de mult timp era 
necesar pentru pregătirea experienţelor făcute la curs aşa încât să nu existe surprize). 
Adesea preferai să-i urmăreşti expunerea în loc să notezi tot ce spunea mai ales că 
aveam la dispoziţie cărţile sale de chimie organică, tipărite în mai multe ediţii, mereu 
actualizate cu noutăţile din literatură, modele de prezentare a celor mai importante 
idei, principii, realizări ale ştiinţei domeniului. Ţinea mult ca studenţii să consulte 
cărţile (nu numai la chimie organică) considerând că asfel se studiază o disciplină în 
mod profund şi serios şi indirect că un titular de disciplină trebuie să aibă publicată o 
carte pe care studenţii să o aibă la îndemână. Examenul, desfăşurat în biblioteca 
catedrei, avea să fie cu multe emoţii dar şi cu multe satisfacţii pentru cei ce luau nota 
maximă; reprezenta o carte de vizită la momentul alegerii proiectului de diplomă şi nu 
numai. 

În anul următor lecţiile de chimie organică au fost ţinute pentru cei ce optaseră 
pentru secţiile cu profil organic de către Doamna Ciorănescu. Era un curs dificil, cu 
mult material ce trebuia explicat în detaliu. Cu această ocazie am cunoscut profesorul 
Ecaterina Ciorănescu- Neniţescu. Doamna avea o ţinută ce se remarca prin sobrietate 
şi eleganţă iar lecţiile erau minuţios pregătite şi prezentate cu siguranţa cercetătorului 
care făcuse el însuşi multe reacţii din cele scrise pe tablă. Examenul, cu emoţii mai 
puţine decât în cazul celui cu Magistrul, a fost după opinia mea (confirmată de 
examenele la care am participat în calitate de asistent) mult mai dificil.  
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Trebuie să menționez că examenele de chimie organică constau dintr-o lucrare 

scrisă cu subiecte din toate capitolele cursului şi un examen oral la care participau 

asistenţii de seminar sau laborator. Odată cu lucrarea scrisă profesorul avea ca 

informaţii despre student notele sale de pe parcursul anului, obţinute pe baza 

activității la seminar şi o notă de la laborator. Corectarea lucrărilor scrise se făcea cu 

toată atenţia deoarece orice erori de corectură sau o incorectă aprecire a lucrării era 

remarcată pe un ton aspru de examinator. Aş zice că nici pentru asistenţi nu era uşor 

examenul. În timp ce examenul oral cu Magistrul nu dura mult, după câteva întrebări 

consultarea lucrării scrise şi discuţia cu asistentul legată de activitatea din timpul 

anului, studentul părăsea biblioteca ştiind şi dacă a trecut sau nu la examen (nota era 

comunicată numai după ce toţi studenţii fuseseră examinaţi astfel încât să poată fi 

evaluaţi şi după o comparare între ei), examenul cu Doamna Ciorănescu consta într-o 

discuţie cu mult mai amănunţită atât a subiectelor abordate incomplet sau greşit în 

lucrarea scrisă cât şi a celor primite la oral. Nota maximă se obţinea greu. Am urmărit 

ca student în anul IV şi V cursul de medicamente ţinut de Ecaterina Ciorănescu 

pentru cei de la secţia numită atunci Tehnologie Chimică Organică. Era un curs la 

care se prezentau în detaliu sintezele principalelor clase de medicamente şi unde se 

aplicau cele mai multe din reacţiile învăţate la chimie organică. Doamna avea cum am 

spus deja o carte de “Medicamente de sinteză” în care se regăseau desigur mult mai 

multe exemple decât cele abordate pe parcursul lecţiilor. Era într-un domeniu în care 

citise şi lucrase mult aşa încât nici nu se putea un profesor mai bun. Scria pe tablă clar 

şi ordonat, într-un ritm în care noi puteam să o urmărim şi să înţelegem. Nu era uşor. 

Examenul a fost şi el dificil nu numai datorită faptului că Doamna era, aşa cum ştiam 

deja, foarte exigentă, ci şi fiindcă era necesar un studiu foarte susţinut care 

presupunea şi un timp îndelungat pentru asimilarea şi sedimentarea cunoştiinţelor. 

După absolvirea celor două examene de chimie organică studenţii cu rezultate bune şi 

dorinţa de a lucra în laborator erau admişi la ceea ce se numea Cercul ştiinţific de 

chimie organică. Aşa am ajuns împreună cu alţi colegi din promoţia mea să lucrăm în 

laboratoarele cadrelor didactice şi cercetătorilor din catedră la teme ce urmau să se 

transforme în  proiecte de diplomă.  

Era o perioada în care în ţară începuse să se contureze o industrie chimică 

(combinatele de la Onești, Borzești, Piatra Neamț de pildă) şi să fie nevoie şi de mai 

mulţi ingineri chimişti. Şcoala şi cercetarea primeau şi ele fonduri mai mari aşa că au 

început să sosească aparate moderne (IR,RMN) care permiteau stabilirea cu precizie 

şi în timp mai scurt a structurii compuşilor cu care se lucra şi a fost posibilă 

cumpărarea de reviste, reactivi şi sticlărie de laborator la un nivel apropiat de al ţărilor 

cu o cercetare cu rezultate recunoscute pe plan mondial. Atunci a început şi 

construirea unui local nou pentru Centrul de Chimie Organică al Academiei local la 

construcţia căruia Magistrul s-a implicat foarte mult pentru că şi-l dorea foarte mult. 

Vedea acolo spaţii în care să lucreze şi membrii catedrei, cele două colective fiind 

indestructibil legate. În laboratoarele din corpul A şi F ale catedrei se lucra zi lumină. 

Toţi observasem că lumina în laboratoarele de chimie organică se stingea seara târziu. 

Magistrul trecea cel puţin de două ori pe zi pentru a discuta cu colaboratorii săi mulţi 

dintre ei doctoranzi atunci, dar  adesea şi cu noi care eram încă studenţi. Atunci am 

aflat că existau patru grupuri mari de cercetare şi anume un colectiv condus de 

Doamna Ciorănescu care lucra reacţii de solvoliză, un altul condus de profesoara 

Margareta Avram care abordase problema ciclobutadienei, foarte de actualitate 

atunci, cel al profesoarei Ileana Necşoiu care studia reacţii de oxidare cu clorura de 
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cromil şi cel care se ocupa de reacţii catalizate de clorura de aluminiu condus de Dr. 

Alice Glatz. Studenţii primeau ca subiect o sinteză în mai multe etape de obicei a unui 

medicament nou apărut, ocazie cu care învăţau cum să întocmească un referat de 

literatură, îşi însuşeau tehnici uzuale sau mai speciale de laborator şi începeau să se 

familiarizeze cu metodele fizice utilizate în stabilirea structurii compușilor organici 

(cursul cu acest subiect al profesorului Iuliu Pogany atunci începuse să se contureze). 

La comunicările ştiinţifice ale studenţilor ca şi la examenele de diplomă asistau toţi 

membrii catedrei. Din comisia pentru examenul de diplomă alături de profesorul 

Emilian Bratu - Decanul de atunci al facultăţii, a făcut parte din partea Catedrei de 

chimie organică, mai mulţi ani Ecaterina Ciorănescu. Doamna, prin întrebările 

adresate a căutat totdeauna să evidențieze contribuția personală a absolventului, 

volumul de muncă depus, gradul de înțelegere a celor expuse. Deşi emoţiile 

examenului erau mari, atmosfera era cât se poate de destinsă pentru a da curaj celor 

care din acel moment îşi începeau meseria de ingineri. 
      În anul 1968 am devenit asistent la Catedra de chimie organică din 
Politehnică. Îmi amintesc că în prima zi de prezenţă la catedră am fost invitaţi (noii 
veniţi la catedră şi la Centrul de Chimie Organică) la ora prânzului, oră la care 
profesorul era deobicei la şcoală, în biblioteca catedrei. Magistrul ne-a urat bun venit 
şi ne-a dăruit fiecăruia dintre noi un caiet de 200 de file. Ne-a sfătuit să-l umplem 
repede cu descrierea experimentelor efectuate în laborator. Aştepta de la noi să ne 
încadrăm repede în ritmul de lucru al colectivului. Centrul de Chimie Organică 
începuse să se mute în noul său local şi în laboratoarele din Politehnică era acum mai 
mult spatiu. Se lucra aşa cum am mai spus mult, de dimineaţa până seara. Am primit  
subiecte în cadrul unui colectiv din catedră şi am fost repede adoptaţi de colaboratorii 
mai vechi. Era o atmosfera de lucru foarte plăcută, eram mult ajutaţi să progresăm 
atât în activitatea didactică cât şi în cea ştiinţifică. Profesorul discuta aproape zilnic cu 
fiecare dintre colaboratorii săi fiind la curent cu progresele şi eşecurile apărute pe 
parcursul cercetărilor. Seara deobicei într-o atmosferă foarte destinsă, vechi sau mai 
tineri colaboratori, adunaţi în jurul său discutam de toate. Cu ocazia zilelor 
onomastice sau de naştere, de Crăciun sau de Paşte, ne reuneam cu toţii în laborator. 
Magistrul şi Doamna erau prezenţi ori de câte ori puteau.  
 De multe ori, în ocazii speciale sau nu, eram invitaţi sau plecam de la 
laborator acasă în strada Şcoalei. O casă splendidă, plină de lucruri frumoase de la 
mobile frumoase şi cărţi de tot felul, la albume de artă de la edituri celebre la vase 
românești de pământ, icoane şi ouă încondeiate. Magistrul şi Doamna erau gazde 
perfecte iar discuţiile de la literatură, poezie, pictură la noutăţi ale zilei făceau 
totdeauna ca ambianţa să fie foarte plăcută iar pentru cei mai tineri prilej de instruire 
şi meditaţie. În casa din strada Şcoalei au fost invitaţi la cină, după excepţionale 
conferinţe și discuţii ştiinţifice la laborator, alături de colaboratorii profesorilor 
Ecaterina Cioranescu-Neniţescu şi Costin Neniţescu şi mulţi dintre numeroşii oaspeţi 
de prestigiu, profesori la universităţi de renume, laureaţi ai premiului Nobel, care au 
vizitat Catedra şi Centrul de Chimie Organică. I-aş enumera pe: Georg Witig 
(Univ.Heidelberg), laureat al premiului Nobel în 1979, Rudolf Criegee 
(Univ.Karlsruhe), Ernst O.Fischer (Univ. München), laureat al premiului Nobel în 
1973, Saul Winstein (UCLA), Hans Plieninger ( Univ.Heidelberg), Adolf Butenandt,  
(Univ. Götingen), laureat al premiului Nobel în 1939, preşedinte al Institutelor Max 

Plank, William von Egers Doering (Univ.Harvard), Alan R. Katritzki 

(Univ.Cambridge), Abdrew Streitwieser (Univ.Berkeley), Paul v.R.Schleyer  

(Univ.Princeton). 
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De la stânga: Ecaterina Ciorănescu-Neniţescu, Dr. Alice Glatz, Margareta 

Avram, Costin Neniţescu şi W. Doering în biroul lui. Costin Neniţescu la 

Centrul de Chimie Organică. În picioare Dr. Ilie Dinulescu.                                                                                             
                               

            Doamna şi Magistrul au fost mari iubitori ai munţilor. La sfârşit de săptamână 

sau în vacanţe, cutrierau cu mare plăcere pe poteci adesea nemarcate dar bine 

cunoscute, alături de colaboratori cu aceeaşi pasiune sau de nepoţi (Ecaterina 

Ciorănescu şi Costin Neniţescu nu au avut copii dar au avut mereu aproape de ei 

nepoţii de fraţi) mai ales munţii Bucegi dar şi Făgaraş şi Piatra Craiului. În anii ’60 au 

cumpărat în Buşteni, la poalele Bucegilor o casă pe care au amenajat-o apoi aşa cum 

o visau. Iubeau mult această casă unde îşi petreceau vacanţele şi unde noi toţi eram 

asteptaţi să îi vizităm ori de câte ori treceam prin preajmă. Profesorul îmi spusese că 

se vedea lucrând pe terasa casei după retragerea din activitate. A rămas şi după 

moartea Magistrului un loc în care Doamna venea adesea însoţită de membrii ai 

familiei şi unde noi toţi colaboratorii eram întâmpinaţi cu bucurie atunci când o 

vizitam. Am avut privilegiul de a o însoţi pe Doamna alături de colegii Mircea Banciu 

şi Mircea Gheorghiu în drumeţii montane în zona munților Făgăraş. Ne aflam cu 

studenţii Facultăţii de Chimie Industrială pentru ce se numea atunci “practica în 

producţie” la Combinatul Chimic din oraşul Victoria. La sfârşit de săptămână 

mergeam în excursii cu studenţii în munţii Făgăraş: la Podragu, Moldoveanu, lacul 

Capra etc. Doamna Ciorănescu şi-a dorit odată să ne însoţescă; nu mai fusese demult 

timp în munţii Făgăraş. Am observat atunci strălucirea din privirea sa când a revăzut 

splendida panoramă a crestelor munţilor pe care le străbătuse alături de Magistru cu 

mulţi ani în urmă. 

 A urcat în grabă de la cabana Bâlea pe Şaua Caprelor uimindu-ne pe toţi (avea 

peste 70 de ani) şi s-a dovedit expertă în aprinderea focului şi confecţionarea ţepelor 

de prăjit în foc. Ştia după numele latinesc toate florile de pe creste şi tăpşane, flori 

care îi plăceau mult. Îmi amintesc deasemenea că inginerii din combinatul de la 

Victoria şi ei mari iubitori de munte i-au dăruit o minunată hartă a munţilor Făgaraş 

de care s-a bucurat mult şi pe care a păstrat-o în casa de la Buşteni. 
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La 28 iulie 1970 Magistrul s-a stins în mod neaşteptat la Buşteni în urma unui 

infarct miocardic. Doamna îi fusese alături peste 40 de ani la catedră, în laborator, în 

existenţa de zi de zi. Este semnifacativ modul în care Profesorul P. F. G. Prail a 

descris-o pe Ecaterina Ciorănescu în articolul scris în revista Chemistryin Britain 

după moartea lui Costin Neniţescu: soţia sa, care l-a ajutat în mod competent, dar 

neostentativ în opera sa ştiinţifică a dobândit simpatia chimiştilor din multe ţări. 

Pentru Doamna Ciorănescu a început o etapă nouă de viaţă. A preluat atunci atât 

conducerea Catedrei de chimie organică cât şi pe cea a Centrului de Chimie Organică  

şi a confirmat că are o mare putere de muncă perfect corelată cu inteligenţă, delicateţe 

şi sensibilitate. A primit susţinerea tuturor colaboratorilor în acest sens. A încercat şi 

a reuşit să menţină nivelul ridicat de pregătire al celor două colective (tinerilor 

colaboratori le erau verificate cunoştintele de chimie organică prin examene foarte 

serioase atât pe parcursul elaborării tezelor de doctorat cât şi cu alte ocazii). A 

continuat ca şi pâna la dispariţia Magistrului, să lucreze alături de grupul său de 

cercetare de la catedră şi de la Centrul de Chimie organică. În laboratorul său din 

A032 avea despărţit un foarte mic birou. Acolo câteva ore pe zi nu putea fi abordată 

pentru că îşi pregătea cursurile, citea numerele din revistele nou sosite sau redacta 

lucrările de publicat. Apoi putea fi adesea văzută lucrând în laborator sau dicutând cu 

colaboratorii, doctoranzii sau studenţii. Am văzut cu toţii că îi era  greu  să rezolve  

multitudinea de probleme administative (pe o parte dintre ele le rezolvase şi până 

atunci, ajutându-l astfel pe profesorul Neniţescu) dar părea că nimic nu-i poate sta în 

cale ca să păstreze tradiţia de profesionalism în activitatea ştiintifică şi didactică şi o 

atmosferă de lucru lipsită de tensiuni majore. Discuţiile ştiințifice ţinute cu 

participarea colectivelor reunite ale catedrei şi Centrului de Chimie Organică, în care 

erau prezentate noutăţi din literatură sau probleme apărute pe parcursul unor cercetări 

în curs de finalizare au contribuit şi ele la consolidarea acestei tradiţii. Sub 

conducerea sa au fost susţinute 21 de  teze de doctorat elaborate atât la catedră cât şi 

la Centrul de Chimie organică. Susţinerile publice ale tezelor de doctorat constituiau 

evenimente importante desfăşurate în prezenta întregului colectiv . 

În anul 1974 a apărut o a şaptea ediţie a tratatului de chimie organică al lui 

Costin Neniţescu, o carte de o importanţă deosebită pentru învăţământul românesc de 

chimie şi inginerie. Era o ediţie revizuită de Ecaterina Ciorănescu şi Dr.Ing.Mihai 

Elian şi care aşa cum menționa Doamna în prefaţa cărţii a fost făcută după adnotaţiile 

lăsate de autor pe unul din volume; au fost precizate unele concepţii teoretice care au 

fost luate în consideraţie ca şi fapte noi apărute în literatură. Colectivele de chimie 

organică de la catedra şi Centrul de chimie Organică conduse de Ecaterina 

Ciorănescu-Neniţescu au continuat să se bucure datorită publicaţiilor în reviste din 

ţară şi străinătate, de aprecierea unor chimişti de renume. La două luni după dispariţa 

lui Costin Neniţescu au sosit în ţară într-o vizită ce era demult programată profesorii 

R. Criegee şi G. Schrðder împreună cu un mare grup de cercetători de la Universitatea 

din Karlsruhe. R. Criegee era un vechi prieten al profesorului, mai fusese în România 

şi lucra într-un domeniu apropiat, cel al ciclurilor mici. Nu a dorit ca urmare a morţii 

profesorului Neniţescu să-şi contramandeze vizita aşa că Doamna, încă foarte 

marcată, i-a primit pe toţi, a organizat seminariile, conferinţele şi tot ce ţine de un 

astfel de eveniment. Profesorii germani erau şi au rămas buni prieteni ai colectivului, 

făcând mai târziu donaţii de cărţi şi reviste şi primind tineri cercetători români la 

specializare în laboratoarele lor. În 1977 Profesorul Royston Roberts de la 

Universitatea Austin –Texas a petrecut câteva luni în laboratoarele catedrei de chimie 
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organică. Cartea sa scrisă împreună cu A. A. Khalaf “Friedel-Crafts Alkylation 

Chemistry” şi publicată în 1984 a dedicat-o profesorilor Costin Neniţescu şi Ecaterina 

Ciorănescu-Neniţescu.   

Merită amintit că la Bucureşti au sosit în vizită pentru conferințe şi schimburi 

de idei mulţi profesori din toata lumea şi i-aş cita pe: P.vR.Schleyer (Univ. 

Princeton), R. Hoffmann (Univ. Cornell, premiul Nobel 1981), G. Schrðder (Univ. 

Karlsruhe), A. Katritzky (Univ. Florida), K. Hafner (Univ. Tehnică Darmstadt). Şi 

după ce profesorul Neniţescu s-a stins din viaţă Doamna a rămas pentru toţi 

colaboratorii mai apropiaţi sau nu, mai tineri sau mai vechi, o persoană căreia i te 

puteai adresa pentru sfaturi de tot felul. Era foarte atentă cu situaţiile speciale sau 

delicate ale fiecăruia dintre noi. A rămas la conducerea Centrului de Chimie Organică 

şi a colaborat în continuare cu membrii acesteia. 

                                                                   

În biblioteca catedrei de chimie organică din corpul F 

De la stânga: Sânziana Roşca, Oana Constantinescu, Mircea Banciu, Aurelia Ghenciulescu, 

Doina Constantinescu,  Ecaterina Ciorănescu, Luminiţa Pârvulescu 

 

La cutremurul din 1977 clădirea Facultăţii de Chimie din Universitatea 

Bucureşti aflată pe Splaiul Independenţei a fost distrusă; Doamna Ciorănescu a oferit 

spații de lucru în localul Centrului de Chimie Organică pentru Catedra de chimie 

organică de acolo. Au urmat ani grei atât pentru catedră cât şi pentru Centrul de 

Chimie Organică. Catedra a fost comasată cu cea de la Universitatea Bucureşti, cu 

Catedra de Tehnologie Chimică Organică şi cea de Chimia Compuşilor 

Macromoleculari din Politehnică iar Centrul de Chimie Organică a fost înglobat în 

ICECHIM cu plan de cercetare cu profil tehnologic. Chiar în această situație, cu o 

birocrație care depăşea orice imaginație, studenţii au continuat să lucreze cu 

seriozitate şi pasiune la catedră şi la Centrul de Chimie Organică alături de cercetători 

şi cadre didactice. 

Doamna s-a retras de la conducerea Centrului de Chimie Organică în 1991. 

Greul trecuse dar vârsta începuse probabil să-și spună cuvântul. Şi după moartea 

Magistrului casa din Strada Şcoalei a rămas un loc unde erau primiţi cu multă căldură 

atât oaspeţii din străinătate cât şi colaboratorii de toate vârstele. De multe ori erau 



22 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 3/2018 

discuţii care se refereau la publicaţii în care Doamna era autor şi care erau amănunţit 

verificate, dar erau şi simple vizite în care se discutau de toate (ce mai facem la 

cursuri, care mai este situația laboratoarelor, ce mai lucrăm, ce mai citim etc.). Pe 

masa sa, pregătite pentru a fi citite se găseau reviste de chimie (avea abonamente 

personale şi dat fiind faptul că cele din biblioteci se sistaseră atât la şcoală cât şi la 

centru ni le dădea şi nouă să le citim după care erau donate bibliotecilor), dar şi 

noutăţi din librării. Era la curent cu tot ce se întâmpla în lume şi în societate şi îi 

plăcea să asculte şi părerile noastre despre diverse evenimente. 

S-a stins în ianuarie 2000 aproape pe nesimțite, demn, aşa cum a trăit întreaga 

viață ca un copac despre care se ştie că moare în picioare. A rămas în urma sa ceea ce 

a sădit în sufletul tuturor celor pe care i-a îndrumat şi ocrotit cateodată fără ca ei să fi 

ştiut şi anume dragostea pentru chimie, pentru lucrurile bine făcute, pentru adevăr. 

 

Prof.Dr.Ing. Luminița PÂRVULESCU 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

Departamentul de Chimie organică Costin Nenitescu 

lr_parvulescu@chim.upb.ro 
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Personalitatea  

profesorului Dr. Doc. IOSIF DRIMUȘ 

(1913 - 1977) 

 

 
 

Dacă materialul acesta s-ar adresa tuturor oamenilor (nechimiști) le-aș adresa 

recomandarea de-a pune mâna pe orice obiect și să constate că produsele sunt rodul 

aportului chimiei prin materialele incluse: produse cosmetice, medicamente, 

combustibili, produse de uz casnic, mobilă, aparate, avioane, produse alimentare, etc. 

Pentru chimiști menționez că toate realizările materiale sunt rodul creației științifice și 

aplicative ale înaintașilor noștri încă de la apariția vieții, ceea ce confirmă afirmația că 

cine nu-și cunoaște trecutul nu poate înțelege prezentul și nu poate construi viitorul. 

Suntem deci datori să omagiem aportul chimiștilor, savanți, profesori sau 

producători de-a lungul istoriei. 

În acest context se înscrie și rememorarea  personalității profesorului Dr. Doc. 

IOSIF DRIMUȘ care s-a răsfrânt asupra generației de după dispariția sa din 1977 și 

mai puțin astăzi când noua generație își caută singură drumul crezând că experiența 

înaintașilor ei nu prea le e de folos. GREȘIT, apreciez că e momentul să nu mai 

creadă că au apărut din neant ci că este rodul acumulărilor anterioare. 

În anul 2018 se împlinesc 41 de ani de la decesul profesorului în 16 decembrie 

1977, după o grea suferință, dar scurtă (de cancer). Tot în 2018, ziua 18 iunie, s-au 

împlinit 105 ani de la nașterea sa în comuna Sânpaul-jud. Mureș, dintr-o familie de 

ardeleni, tata mecanic de mină și mama laborantă.  De la ei a învățat că munca este nu 

numai sursă de existență ci și de împliniri și satisfacții dovedind prin tot ceea ce a 

făcut că este un OM, iubitor de cultură, artă, sport, pe lângă dăruirea profesională. 

După terminarea studiilor universitare în 1937, a lucrat în producție la 

UFAROM- Cluj și VINOR – SPIRA Cluj, la purificarea morfinei brute și fabricarea 

foliculinei, până în anul 1941, când a fost trimis pe front. Reîntors acasă, din 1943 a 

lucrat la SINOGRAS București unde a contribuit la punerea în funcțiune a fabricii de 

glicerină (1943-1947), apoi la întreprinderea CICLON, unde participat la construirea 

unei instalații pentru purificarea acizilornaftenici (1947-1948). Din 1949 a devenit 
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cadru didactic la Universitatea POLITEHNICA din București, specialitatea 

Tehnologie Chimică Organică. În paralel îndeplinește mai întâi și funcția de director 

adjunct tehnic al Centralei Chimice de Bază și apoi de Director tehnic al Direcției 

Generale a Ministerului Industriei Chimice. În această ultimă calitate conduce 

lucrările pentru întocmirea primului plan de investiții pentru industria chimică ce 

trebuia dezvoltată după război. 

Deasemenea între 1950-1954 conduce colectivul de cercetare în calitate de șef 

secție sectorul Materii grase de la Institutul de cercetări chimice -ICECHIM – 

București, iar între 1954-1957 în paralel cu funcția didactică de la I.P.B., îndeplinește 

și pe cea de director tehnic coordonator al Ministerului Industriei Chimice. 

Pe lângă activitatea didactică căreia  i s-a consacrat până la sfârșitul vieții în 

domeniul Tehnologiei Chimice organice, mai îndeplinește și alte funcții, ca de 

exemplu: consilier pentru planurile de dezvoltare a industriei chimice la Comitetul de 

Stat al Planificării, Ministerul Industrie Chimice, președinte al Secției de Chimie a 

Asociației Oamenilor de Știință, Inginerilor și Tehnicienilor. 

Pentru contribuții deosebite aduse la dezvoltarea industriei chimice românești 

a fost decorat cu: 

-Medalia Muncii pentru activitate în producție, în 1949; 

-Premiul de Stat clasa I, la 24 noiembrie 1952, Decrect al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale, nr. 119/1952; 

-Medalia Muncii pentru activitatea ASIT, la 21 august 1954, prin Decret nr. 

368; 

-Medalia Muncii, în luna mai 1967, Decret nr. 249 din 31 mai 1967; 

Instruind și educând numeroși viitori ingineri, cercetători, proiectanți, 

profesorul Iosif Grimuș, pe lângă cunoștințele de Tehnologie Chimică Organică, 

prezentate la un nivel înalt științific, a imprimat studenților și colaboratorilor săi, 

cutezanță, conștiința dăruirii pentru idealul științific, respectarea adevărului în știință 

și temeritatea de a-l descoperi, toate aceste calități fiind definitorii pentru autoritatea, 

competența și demnitatea profesională a intelectualului. 

A creat printre primele colective mixte de cercetare: învățământ – producție 

cu antrenarea studenților, care în acest mod se formau și pentru cercetare. Atelierul 

școală creat și realizat a fost un model de pregătire tehnologică a studenților, care 

astăzi, după ani și ani, la întâlnirile ocazionate de aniversarea absolvirii facultății, 

menționează aprecieri pozitive, unice, în pregătirea pentru profesie. 

A avut colaborări excelente cu principalele institute de cercetare din domeniul 

chimiei și petrolului: ICECHIM București, PETROCHIM Ploiești, Institutul de 

Cercetări și proiectări pentru Petrol și Gaze Câmpina și cu multe întreprinderi 

chimice: Combinatele Chimice din Făgăraș, Brazi, Borzești și întreprinderi ca 

Anticorozivul, STELA-București, APOLLO-Galați, POLICOLOR, etc. 

Iată, deci, cum, în condiții grele, de mare economie a fondurilor, profesorul 

Iosif Drimuș a știut, să realizeze prin contracte de colaborare cu producția, lucrări de 

mare amploare și importanță pentru învățământ și industrie, contribuind totodată la 

formarea multor cadre didactice și specialiști de valoare. Rezultatele acestor 

colaborări s-au materializat în numeroase teme de cercetare rezolvate ca procese 

tehnologice, brevete de invenții, articole în reviste de specialitate, comunicări la 

diferite manifestări științifice. 

A publicat 60 de lucrări științifice în diferite reviste din țară și străinătate, a 

înregistrat și i-au fost recunoscute 29 de brevete de invenții și inovații și a elaborat 
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16 publicații editoriale reprezentând cărți de specialitate și cursuri pentru studenți 

dintre care se detașează lucrarea Procese fundamentale în industria organică de 

sinteză (3 volume, Editura Tehnică București). A fost inițiatorul lucrării Mică 

Enciclopedie de Tehnologie Chimică care a fost continuată de colaboratori și a apărut 

cu întârziere, post mortem. 

  

Creator el însuși, nu s-a mulțumit numai cu elucidarea teoretică a unor 

probleme, ci a căutat tot timpul verificările și confirmările experimentale ale acestora. 

Profesorul Iosif Drimuș face parte dintre acei oameni de știință și specialiști care, în 

cursul activității lor, și-au condus cercetările și studiile până la faza lor de aplicare 

directă în practică. Contribuție deosebită și-a adus la sinteza multor tipuri de 

inhibitori de coroziune pentru metale în medii acide, produse ce le-a testat în condiții 

industriale specifice și care au făcut obiectul a tot atâtea procese. 

Din 1970 prof.dr.doc. Iosif Drimuș a condus teze de doctorat în domeniul 

Tehnologiei Substanțelor Organice, în domeniul sintezei tensidelor cationice și 

neionice și al oxidării catalitice a n-alcalinilor cu oxigen molecular. 

Prof.dr.doc. Iosif Drimuș a avut un respect deosebit pentru înaintașii săi în 

domeniul chimiei, care au pus bazele învățământului Tehnic în România. Această 

recunoștință s-a manifestat prin inițierea și publicarea în Revista de Chimie a unor 

materiale care să reflecte aportul unor mari chimiști români la valorile universale și 

naționale în domeniul chimiei și anume: Nicolae Teclu (1957), dr. Constantin Istrati 

(1957), Lazăr Edeleanu (1958)-marele inventator al procedeului de separare a 

arenelor din fracțiunile petroliere. 

    

Nicolae Teclu (1957) Lazăr Edeleanu (1958) dr. Constantin Istrati (1957) 
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Prin întreaga activitate didactică și științifică a reușit să formeze o adevărată 

școală în domeniul tehnologiei substanțelor organice, al inhibitorilor de coroziune 

pentru care a creat marca de produse COSINTAM fabricate industrial. Colaboratorii 

săi apropiați și foștii studenți au continuat lucrările sale, care s-au dovedit de o reală 

importanță aplicativă în multe domenii ale producției, confirmând și astăzi 

viabilitatea preocupărilor sale. 

 

Dacă aș efectua o fișă scurtă a întregii activități ea ar arăta așa: 
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 Dar poate cea mai importantă calitate a sa pe lângă cea științifică a fost 

dragostea de a forma și îndruma studenții și colaboratorii săi, cu tact, exemplu 

personal și competență, iubea pe lângă profesie tineretul ( deși nu avea copii și pentru 

asta regreta) ca pe proprii săi urmași. Și aceasta împreună și cu soția sa dr. RODICA 

IOACHIMA DRIMUȘ cu care a coloborat permanent. Forma o familie frumoasă cu 

preocupări alese demne de imitat și urmat, de la care eu și colegii mei am avut ce 

învăța. 

 

După mulți autori, este considerat personalitate umană (intelectuală) cel care 

face o operă creatoare ieșită din normalitate, din regulile cotidiene, originală, 

inconfundabilă, opera fiind nu numai suma lucrărilor științifice, ci și efectele 

acestora. 

 Luând în considerare aceste valențe ale personalității drept criterii de analiză a 

întregii activități desfășurate de Profesor, se poate afirma cu certitudine că răspunsul 

este DA, deoarece|: 

1.- A creat un colectiv de cadre didactice – stabil și din ce în ce mai valoros. 

Dacă în anii 1957-1963 funcționau la disciplina Tehnologie chimică Organică – din 

catedra Tehnologie Chimică Organică și Combustibili -  doar două cadre didactice, 

acestea fiind pe rând: R. Avram, M. Cibu, N. Cobianu, A. Lupu, L. Urseanu, în 1968 

numărul lor a crescut la cinci: A. Lupu, A. Cocard, R. Dobre, A. Spiliadis, I. Iliuță și, 

apoi, L. Papahagi și D. Savu. Profesorul a reușit această dezvoltare a disciplinei prin 

introducerea în planul de învățământ, pe lângă disciplina Tehnologie Chimică 

Organică și a unor discipline opționale și anume: Tehnologii organice în condiții 

extreme și Bazele pilotării proceselor tehnologice, discipline care aduceau un plus 

însemnat în pregătirea studenților din anul V zi și VI seral și cu importanță în 

perspectiva dezvoltării și modernizării lor în țara noastră. Astfel, se formau absolvenți 

pentru cercetare în domenii de vârf ale chimiei, dar și pentru proiectare și producție. 

2.- A creat și format, cu mijloace tehnice procurate greu, prin transfer de la 

diferite întreprinderi, laboratoare în care se pregăteau studenții prin efectuarea de 

lucrări practice curente, cu aparatură și în instalații metalice, dar în care se realizau și 

teme de cercetare de către echipe de lucru formate din cadre didactice și studenți. 

 Instalațiile au fost concepute astfel încât să se simuleze la scară pilot de 

laborator principalele procese tehnologice din industria organică. A fost creat primul 

atelier-școală din facultate în care studenții făceau şi practică productivă. Colective 
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mixte de cercetători, cadre didactice și studenți sintetizau produse prevăzute în 

contracte de cercetare cu industria: aceste produse realizate ca microproducție s-au 

lansat apoi spre utilizare sub marca românească înregistrată CONSITAM.  Totodata, 

în instalațiile pilot – metalice s-au pus la punct tehnologiile de obținere a numeroase 

substanțe solicitate de industrie – majoritatea după brevete proprii, creații ale 

colectivului de cadre didactice și cercetători. Așa s-au elaborat tehnologiile de 

fabricare a inhibitorilor de coroziune și derivate, ce au fost aplicate la Întreprinderea 

STELA-București, unde s-a construit o instalație de 100 t/an  capacitate, instalație 

care există și astăzi în funcțiune. Din păcate, în acestă instalație se sintetizează acum 

alte substanțe..... 

 Numai cei ce au realizat această instalație știu cu câte piedici și dificultăți au 

trebuit să lupte pentru a reuși! 

3.- Având o pregătire tehnică deosebită (deși ca formație era chimist), 

pregătire ce și-a construit-o ca autodidact, acoperind o plajă largă de domenii ale 

tehnologiei organice (sinteze, analize, elaborare de procese tehnologice și brevete 

aplicate industrial), Profesorul a contribuit, poate ca puțini profesori ai vremii sale, la 

rezolvarea unor necesități efective ale industriei chimice românești. Astfel, a abordat 

cu o clarviziune de excepție, domenii de cercetare de importanță însemnată pentru 

industria autohtonă, și anume: 

 -obținerea acizilor grași prin oxidarea parafinei, pentru care a și realizat prima 

instalație industrială din Estul Europei și pentru care a fost recompensat cu Premiul 

de Stat; 

 -valorificarea acizilor grași prin transformarea în substanțe tensioactive, 

săpun, detergenți, inhibitori de coroziune, auxiliari textili, emulgatori pentru 

recuperarea secundară a țițeiului, emulgatori pentru bitumuri etc. Apostolatul realizat 

în aceste domenii a fost aspru, cu multe piedici, cu dificultăți materiale dar și de 

înțelegere din partea factorilor de decizie. Pentru realizarea obiectivelor propuse a 

știut să lărgească colectivul de lucru prin încheierea de contracte de cercetare direct 

cu întreprinderile interesate, sistem ce l-a făcut recunoscut în țară și imitat de alți 

cercetători. Toate aceste succese s-au datorat marii sale pasiuni pentru profesie, artei 

de a atrage colaboratori și puterii sale de a-i determina pe aceștia să lucreze, la rându-

le, cu dăruire și optimism. Prin opera de o viață dedicată tehnologiei organice, el 

însuși fiind cum spun anglosaxonii un  self made man, Profesorul a lăsat în urmă un 

drum desțelenit, deslușit, pe care colaboratorii formați la Școala Tehnologiei 

Organice din Facultatea de Chimie Industrială – l-au putut parcurge ulterior după 

modelele create de Profesor, devenind ei înșiși buni specialiști. 

 În momentele grele, dovedea rafinament și o adevărată eleganță a resemnării, 

după care pornea din nou la drum – iradiind încredere, speranță și bucuria de a munci 

cu plăcere, de dimineața până seara. Voința și înțelepciunea l-au făcut să învețe chiar 

a muri. Atunci când a aflat că suferă de o boală necruțătoare nu a creat panică și 

tristețe în rândul colaboratorilor. Din contră, în ziua venirii sale din spital (cu circa 

trei săptămâni înainte de SFÂRȘIT), pentru a-și lua adio de la laboratorul drag și de 

la colaboratori, Domnia sa i-a îmbărbătat și a spus: drumul va fi greu, dar am 

încredere în voi. Împrăștia atâta rațiune în juru-i, încât colaboratorii erau cei susținuți 

de Profesor (și nu invers) în a crede în dezvoltarea laboratorului – că despărțirea e 

doar un moment greu ce trebuie depășit cu înțelepciune și realism. 

 4.- Prof. Dr. Doc. Iosif Drimuș – a fost un om, nu numai de mare cultură 

tehnică, dar și cu vaste cunoștințe din domenii ca: artă, literatură și chiar religie. Mare 
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iubitor al artei cinematografice, considera aceasta ca fiind completă și complexă. 

Fiecare zi de lucru o începea povestind despre cărțile citite recent sau despre ultimile 

filme vizionate. Iradia în juru-i o mare pasiune pentru cunoaștere în general, pentru 

înnobilarea sufletului prin ea, iar aceasta era un motiv în plus de a fi prețuit și 

respectat de către studenții și colaboratorii săi. L-au prețuit și muncitorii din fabricile 

unde a lucrat, de care se simțea apropiat prin origine și pe care a încercat, în diferite 

moduri să-i ajute. Astfel, după eliberarea din concentrarea pentru război, după 

reangajarea sa în producție, a rezolvat, în afara problemelor tehnice specifice și unele 

greutăți ale muncitorilor, înființând o formă de economat prin care aducea personal 

alimente pentru aceștia. 

 Prin modul firesc de a iniția conversații cu colectivul sau cu studenții se crea o 

atmosferă elevată și prietenească, fără bariere profesor-parteneri de discuție; o 

atmosferă în care, subtil, fiecare devenea parte a universului creat; se modelau astfel 

stilurile de gîndire ale discipolilor, se formau noi personalități care, la rându-le, se 

inițiau pentru viitor. Astfel climatul de lucru căpăta un contur favorabil manifestării 

fiecăruia, atât în laborator cât și în viața didactică și în societate. 

 Orator, pe cât de talentat pe atât de captivant, fascina prin conținutul și chiar 

tonalitatea catifelată a timbrului vocii sale. Colaboratorii l-au admirat și au preluat 

sensibilitățile și învățămintele emanate din povestirile cotidiene. Maniera discursului 

era elegantă, nu de etalare a culturii sale, ci de implicare și participare la dialog. Nu 

complexa, ci stimula. De neuitat sunt seratele muzicale pe care le-a organizat cu 

studenții și colaboratorii, în care se asculta muzică cultă, de pe discurile care erau o 

raritate în acei ani, la fel ca și pick-upul sau magnetofonul (care erau personale). De 

asemenea a ținut o serie de conferințe despre pictura și sculptura italiană și reflectarea 

în ele a învățăturilor evangheliilor. Pe vremea aceea nu erau dispozitive; domnia sa le 

aducea din străinătate și le prezenta studenților cu o plăcere și un har inimitabile. 

Multe serii de studenți au beneficiat de acestea și și-au hrănit sufletele însetate de 

cunoaștere la acest izvor de cultură care a fost profesorul Iosif Drimuș. 

 5.- Profesorul Iosif Drimuș a fost un mare DOMN, cu o prestanță de excepție, 

fiind ajutat și de fizic, cu o manieră a dialogului în care implica interlocutorul, 

elegant, firesc, făcându-l parte din atmosfera creată. Sub aparența unei răceli emanate 

de sobrietatea comportamentală, se ascundea un om iubitor de semeni, pe care îi ajuta 

să se formeze, prin muncă și autocontrol, pentru a sta în viitor, singuri, pe propiile lor 

picioare. 

 Nu cred că l-a văzut cineva enervându-se sau ridicând tonul. Atunci când era 

supărat simțeai că este cufundat într-o tăcere mai adâncă decât de obicei, încât singur, 

interlocutorul își punea problema ce s-a întâmplat și începea un proces de autoanaliză 

– din care, apoi se înghega un dialog. Nu purta ranchiună, astfel încât puteai să-ți 

exprimi liniștit opiniile, propunerile, fără teama de a deranja și de a suporta 

eventualele consecințe neplăcute. Ținea mult la dezvoltarea și manifestarea fiecăruia 

după propria-i gândire. Asculta cu calm și răbdare părerile altora și împreună cu 

partenerul de dialog le analiza și apoi se luau hotărâri de comun acord. Acest mare 

merit cred că explică și faptul că după dispariția neașteptată a mentorului care a fost 

profesor doctor docent Iosif Drimuș, colaboratorii săi au continuat cu succes propriile 

traiectorii științifice. 

 Ca orice om și-a creat și unele antipatii, determinate mai ales de dificultățile 

acelor ani, de faptul că trebuia să ia conjunctural decizii în calitate de șef de catedră, 

decizii care nu conveneau totdeauna unora dintre membrii colectivului. Și-a creat atât 
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simpatii, dar și antipatii, reacții care nu sunt dependente numai de cel care decide, ci 

și de modul de receptare a hotărârilor luate sau aplicate. Fiind martor la majoritatea 

evenimentelor vieții universitare a colectivului cunoscut în facultate ca TOG am putut 

evalua buna intenție ce l-a caracterizat în tot ceea ce privește colectivul, pe care l-a 

iubit și ajutat ca pe propria-i familie. De fapt, viața profesorului s-a confundat cu viața 

universitară, cu cea a colectivului; laboratorul era familia sa extinsă, iar realizările 

disciplinei de Tehnologie Chimică Organică (doctorate, afirmarea colaboratorilor ca 

și cadre didactice) erau obiective în care se implica direct, ca un  înger păzitor. 

 6.- În afară de dragostea pentru profesie și studenți, Profesorul avea un spirit 

de sacrificiu de excepție, pe care l-a demonstrat atât prin modul său de viață, cât și cu 

diferite ocazii, cum au fost momentul cutremurului din 1977 sau în alte evenimente 

nefericite ale colectivului, ca de exemplu apariția unui incendiu la fabrica de pâine 

Pajura, vecină cu curtea laboratorului TOG (în care se găseau instalații, dar și tuburi 

de gaze comprimate, inflamabile). A venit noaptea, mobilizând și restul personalului 

pentru stingerea incendiului și salvarea materialelor. 

 7.- Deși nu a avut copii, profesorul Iosif Drimuș îi iubea pe studenți ca pe 

proprii urmași. Așa se explică faptul, că pe lângă cursurile și cărțile pe care le-a scris, 

a publicat și manuale de Tehnologie Chimică Organică după care au învățat foarte 

multe serii de elevi de la liceele tehnice, școlile de maiștri și școlile profesionale, cărți 

elaborate cu o claritate și logică demnă de a servi ca model din punct de vedere 

didactico-pedagogic. 

 8.- Prin tot ceea ce a creat sau a realizat, așa cum se poate vedea din listele 

sale de lucrări, se poate afirma că, opera de o viață, din păcate cam scurtă, a 

profesorului doctor docent Iosif Drimuș este o dovadă a unei personalități 

incontestabile în domeniul tehnologiei organice, argumente confirmate de 

numeroasele citări ale lucrărilor sale în literatura de specialitate. Prețuit în țară și în 

străinătate de specialiștii în domeniu, Profesorul a prezentat cu competență misiunile 

primite din partea Ministerul Chimiei, prin care a reușit să demonstreze capacitatea 

țării noastre de a se integra în Europa și prin activități de cercetare dintre care se 

remarcă aplicarea radiațiilor ionizante în scopuri pașnice (Geneva, Atena, Paris). 

 

 

Prof. Dr. Ing. Angela LUPU 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

Universitatea Politehnica din București 
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Profesorul Anastasie OBREGIA,  

părintele inginerilor-chimiști
*
 din România (1864-1937) 

 

 
Fig.1. Anastasie Obregia (1864-1937), fotografie din 1936. 

 

Anastasie Obregia s-a născut la 2 decembrie 1864 în Iași, ca fiu al avocatului 

Alexandru Obregia și a murit în 4 august 1937 la Spitalul Colțea din București. A 

avut un frate mai mare, Alexandru Obregia (20 iulie 1860 Iași - 24 iulie 1937, 

București) care a fondat Spitalul Central de Boli Nervoase din București pe care l-a 

condus în anii 1927-1930. Singurul document primar despre viața și opera 

profesorului Anastasie Obregia este articolul de două pagini publicat de fostul său 

discipol și urmaș la conducerea catedrei, profesorul Constantin Vasile Gheorghiu 

(1894-1956) în Revista Științifică „V. Adamachi”[1]. Informațiile de aici au fost 

reproduse în două documente istorice secundare [2, 3]. Paharnicul Constantin Sion 

(1796-1862) a scris, între anii 1844-1856, o „Arhondologie a Moldovei” [4]. La 

numele „OBREJA”, paharnicul Sion scrie de bine: „.. moldoveni, mazili vechi și 

răzeși de la ținutul Tutovei (…) un Vasile Obreja, învățând a scrie bine, a fost pe la 

mai multe ținuturi scriitoriu la isprăvnicie”. Surse valoroase de informații sunt 

Anuarele Universității din Iași [5-10] aflate la Muzeul Universității și în forma 

digitală. Din păcate, lipsesc edițiile din anii 1909-1918 când s-a dat bătălia pentru 

înființarea secțiilor de științe aplicate. Numele profesorului Anastasie Obregia apare 

și în alte documente cu privire la Universitatea din Iași [11-13]. Pentru obiectele și 

profesorii de la Liceul Național s-au consultat monografii și arhive [14, 15]. De mare 

                                                 
*
 Termenul „inginer-chimist” a fost scris corect la început (vezi Anuarul Universităţii), cu „liniuţă de 

unire” între inginer şi chimist. Ulterior, s-a renunţat la liniuţă şi a devenit un termen fără sens, 

deoarece ambele cuvinte sunt substantive. În limba engleză, termenul Chemical Engineer/ Inginer 

chimic este corect gramatical. 
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ajutor a fost copia foii matricole a studentului Anastasie Obregia din anii 1886/1887, 

1887/1888, 1888/1889 la Politehnica din Zürich, primită de la Doamna Astrid Forster, 

din partea Rectoratului ETH. 

Această lucrare este un omagiu adus memoriei profesorului Anastasie Obregia  

care în 1889 a aboslvit ca șef de promoție Politehnica din Zürich, iar în 1891 a 

susţinut teza de doctorat în Chimie organică la Universitatea din Zürich și în 1892 a 

întemeiat prima catedră și primul Laborator de Chimie organică la Universitatea 

din Iași. 
 

1. Elev la Liceul Național din Iași (1876 - 1883)  

 În anii 1876 - 1883 Anastasie Obregia a învățat la Liceul Național din Iași.  

 

Fig.2. Academia  Mihăileană/Liceul Național: Casa Cazimir (stânga) și Casa Voinescu 

(dreapta) unite prin Arcul Academiei. 
  

 Figura 2 prezintă clădirile în care funcționa Liceul Național din Iași în anii 

1876 - 1883. Între anii 1890 - 1894 s-a construit noua clădire (pe locul Casei 

Voinescu), după planurile arhitectului Nicolae Gabrielescu (1854 - 1926) și s-a 

demolat Arcul pentru a degaja circulația spre gară (Fig. 3). 

 

 

Fig.3. Liceul Național (dreapta), vedere din anul 1900. 
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 În toate cele 7 clase de liceu a obținut premiul II, după Emil Pangrati. În 

„clasificația elevilor clasei a V-a pe anul școlar 1880-1881, de exemplu, primii trei 

erau: Pangrati Emil, cu media 9,37 și 9,13 la „Conduită”, Obregia Anastasie 9,14/ 

9,13, Vasiliu George 7,77/ 7,69. Nota la purtare se punea și funcție de numărul de 

absențe, care la cei 3 premianți era de 3, 3, respectiv 16. În anul 1882/1883 au 

absolvit 36 elevi. A avut profesori cunoscuți și din istoria culturală a Iașilor: Vasile 

M. Burlă (1840 - 1905) la limba română, greacă și latină, la matematică a avut pe 

Vasile Paladi și Gheorghe Lucescu la matematici; Petru Poni (până în 1878) și 

Dimitrie Negreanu la fizico-chimice.  

 

2. La Școala de Poduri și Șosele București și la Universitatea din Iași 

(1883 - 1886) 

 Între anii 1883/84 - 1885/86 Anastasie Obregia s-a pregătit la Școala de Poduri 

și Șosele din București, precum și la Facultatea de Științe de la Universitatea din Iași. 

Nu sunt date biografice concrete. Dacă fratele mai mare a studiat Medicina la 

București, Anastasie Obregia voia sa ajungă inginer. La fel și colegul său Emil 

Pangrati (1864 - 1931) care va deveni un fondator al școlii de arhitectură, alături de 

Ion Mincu și Petre Antonescu. Emil Pangrati a început la Facultatea de Științe a 

Universității din Iași și a continuat la Școala de Drumuri și Poduri din Paris unde a 

obținut diploma de inginer în 1889. Anastasie Obregia a studiat un an la Școala 

Națională de Poduri și Șosele din București, reorganizată ca o adevărată politehnică, 

din 1881, de către Gheorghe Duca (care în 1869 - 1881 a fost profesor la Liceul 

Militar din Iași). Dar, exact în anii 1884 - 1886, cand Obregia era student, Gh. I Duca 

a construit noul local din strada Polizu (Fig.4). 

În anul următor (1885/1886) a lucrat la Facultatea de Științe din Iași în 

Laboratorul de Chimie al lui Petru Poni. Astfel, s-a decis să studieze Chimia tehnică 

la Politehnica din Zürich, unde a plecat cu o bursă.  

 

 

 

 

Fig. 4. Școala Superioară de Poduri și Șosele 

București, Strada Gh. Polizu. 
Fig.5. Universitatea din Iași, clădirea 

veche (1860- 1897), Ușa Nădejdii, 

Palatul Calimachi (azi, corp central al 

UMF, vezi Fig.6). 
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Fig. 6. UMF și Piața Națiunii, azi (au rămas: corpul vechi din1860 și Ușa Nădejdii din1795. 
 

3.  Student la Școala Politehnica Federală din Zürich (ETH), Elveția 

(1886-1889) 

 A fost admis al doilea, după Alfred Werner (1866- 1919). Notele lui Obregia la 

admitere au fost: 6 la Chimie, 5 la Fizică și 4,5 la Limba Germană (Deutsche 

Sprache). Ca acte de înscriere a prezentat: certificat de naștere, diploma de BAC, 

certificat de la Laboratorul de Chimie al Universității din Iași, certificat de la Școala 

Superioară de Drumuri și Poduri din București. La absolvire, în 1889, Anastasie 

Obregia a fost primul, iar Werner al doilea. Relația Werner - Obregia va fi valorificată 

de Universitatea din Iași în 1905 prin trimiterea lui Nicolae Costăchescu (1876 - 

1939) cu o bursă Adamachi pentru a lucra patru semestre în laboratorul profesorului 

Alfred Werner la Universitatea din Zürich. La rândul său, Nicolae Costăchescu a 

format apoi la Iași specialiști în chimia complecșilor care au fondat școli la alte 

universități: Gheorghe Spacu la Cluj și București, Raluca Ripan la Cluj, Antonie 

Ablov la Chișinău. 

 Tabelul 1 prezintă disciplinele obligatorii studiate de Anastasie Obregia la 

ETH în anii 1886/1887 - 1888/1889), profesorii și notele obținute (scara 1 - 6). Media 

celor 34 note (5,576) este echivalentă cu 9,30 în scara 1 - 10. La cele mai importante 

discipline a avut ca profesori pe cei mai mari specialiști ai timpului. Georg Lunge 

(1838 - 1923), care i-a dat nouă note, conducea catedra de Tehnologie Chimică și 

Analize Industriale (1876 - 1908). Arthur Hantzsch conducea împreună cu Lunge 

Institutul de Chimie al Politehnicii [1]. Aceștia l-au numit pe Obregia asistent, iar 

Frederick Pearson Treadwell (1857- 1918), celebru chimist analist american, l-a luat 

ca preparator de curs. Treadwell a scris o carte de Chimie Analitică în două volume, 

utilizată timp de 50 ani (1899-1949), iar tabelele sale de Analiză Calitativă (1882 - 

1947), întocmite cu Victor Mayer, au devenit foarte populare în universități, sub 

numele „The Treadwell”. Există „reactivul Lunge” și „sinteza Hantzsch a pyrolului”. 

Cu toate acestea, Obregia a preferat să vină în Iași unde era mare nevoie de el. 
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Tabel 1. Disciplinele obligatorii studiate de Anastasie Obregia la ETH Zurich în anii 

1886/187 (I), 1887/88 (II), 1888/89 (III) [Matrikel ETHZ]. 

 
Nr. Disciplina Profesor Anul I 

sem 1/sem 2 

Anul II 

sem 1/sem 2 

Anul III 

sem 1/sem2 

1 Matematici 

superioare 

Rudio 
5   

2 Chimie anorganică Arthur 

Hantzsch 
6   

3 Chimie analitică 

Laborator 
Arthur 

Hantzsch 

5,5            

5,5 
  

4 Chimie analitică Fred 

Treadwell 

6                  

6 
 6 

5 Mineralogie Kenngoth 6   

6 Botanica generală Cramer 4    

7 Chimie fizică Lahneebeli 5,5 6  

8 Chimie organică Arthur R. 

Hantzsch 
6   

9 Antropologie Frey 6   

10 Petrografie Kenngoth 6   

11 Derivații 

benzenului 
Arthur R. 

Hantzsch 
 6               6  

12 Fabricarea 

produselor chimice 
Georg Lunge 

 5,5             5  

13 Tehnologie 

chimică Laborator 
Georg Lunge 

 5,5          5,5 6 

14 Metalurgie Georg Lunge  5  

15 Studiul mașinilor Fritz  5,5  

16 Calcule tehnice Fritz  5,5          5,5  

17 Tehnologia 

materialelor de 

construcții 

Georg Lunge 

 4,5  

18 Încălzire și 

distilare 

Ders 
 4,75  

19 Tehnol. mecanică Escher  6  

20 Fire, vopsire, albire Georg Lunge   5,25 

21 Iluminat Heumann   5,5 

22 Sticlă şi refractare Heumann   5,5 

23 Studiul mineralelor Kenngoth   6 

24 Coloranți organici 

de sinteză 
Georg Lunge 

  5,5 

25 Industrii alimentare Heumann   5,5 

 Total op./exam. 25/ 

34 

 
12/ 10 14/ 9 8/ 6 

 

Tabelul 2 prezintă lista disciplinelor facultative. De remarcat numărul mare 

(23, față de 25 obligatorii), complementaritatea și diversitatea lor. Interesant că se 

punea accent și pe cultura generală (vezi disciplina 10: discuția cărților noi apărute). 

La facultative nu se primeau note. 
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 La 3 august 1889, Anastasie Obregia obținea diploma de Technischer 

Chemiker/ Chimist Tehnic/ Inginer - chimist, ca șef de promoție. Era primul român 

cu acest titlu și unul dintre primii din lume. Menționăm că cei 7 absolvenți de la 

MIT-USA, considerați uneori ca primii ingineri chimiști cu diplomă, au absolvit 

„Cursul X” de Chemical Engineering în 1892. De fapt, profesorii americani de la MIT 

erau formați în acei ani tot în Germania și planul acelui „Curs X”, în cadrul 

Departamentului de Chimie, era tot de Chimie Industrială, ca și la ETH Zürich. Prima 

ramură a Ingineriei Chimice academice - Operațiile Fizice Unitare - se va contura la 

MIT abia în 1923 când profesorii Walker W.H., Lewis W.K., McAdams W.H. de la 

MIT au scos (McGraw - Hill, 637 p) cartea Chemical Engineering Principles. 
Tabelul 3 prezintă disciplinele de bază ale secției de Chimie Tehnologică 

fondată la Iași în 1912. Este planul aprobat în 1918 pentru diploma de „inginer 
chimist”. Cei doi absolvenți din 1916 (Gheorghe Alexa și Gheorghe Huidovici) s-au 
numit „licențiați în științe aplicate”, secția Chimie Tehnologică. Mai erau secțiile 
Electrotehnică și Chimie Agricolă. Comparând Tabelul 1 cu Tabelul 3, remarcăm cât 
de utilă s-a dovedit experiența lui Anastasie Obregia și foaia sa matricola de la ETH în 
pregătirea condițiilor pentru înființarea Facultății de Chimie Industrială și a 
Politehnicii “Gheorghe Asachi” în 1937/ 1938. 
 

Tabel 2. Disciplinele facultative din programa lui Anastasie Obregia la ETH Zürich în anii 

1886/87(I), 1887/88(II), 1888/89(III). 

Nr Disciplina Profesor Anul I Anul II Anul III 

1 Analize de gaze F. Treadwell X   

2 Chimie analitică - colocviu F. PTreadwell X   

3 Industria chimică mică Barbini X   

4 Limba italiană Pizzo X   

5 Preistoria omenirii Heim X   

6 Exerciții de matematici 
superioare 

Rubio  x                     

7 Analiza cantitativă - colocviu F. Treadwell  x                  

8 Analiza apelor minerale F. Treadwell  x                

9 Termochimie Goldsmidt  x                 

10 Discuții despre cărți noi Droz  x                   

11 Istoria chimiei Constam  X  

12 Reacții în chimia organică Constam  X  

13 Electrochimie Stoepel  X  

14 Botanica tehnică Schroeter  X  

15 Fotografie Barbieri  X  

16 Excursii geologice Heim  X  

17 Laborator de Fizică Lohneebeli  X  

18 Controlul calității în 
tehnologia  chimică 

Heumann   X 

19 Derivați de piridină Goldschmidt   X 

20 Economie națională Platter   X 

21 Construcții civile Tetmeyer   X 

22 Electromotoare și 
acumulatoare 

Denzler   X 

23 Identificarea substanțelor 
toxice 

Heumann   X    
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Tabel 3. Disciplinele Secției de Chimie Industrială în Regulamentul din 1918. 

 

Anul I Anul II Anul II 

Matematica generală
1 

Chimie organică
1
 +LAB Ch. Tehnologica Specială 

+ LAB 

Chimie anorganică
1
+ 

LAB 
Ch. fizicală și analitică

1
 

+LAB 
Aparate industriale 
chimice 

Fizica experimentală
1 

Chimie Tehnol 
Generală+LAB 

Rezistența materialelor
2 

Cristalografie si 
mineralogie

1 
Mașini termice, electrice 
și hidraulice

2 
Chimie 
tehnică/Petrochimie + 
LAB 

Geometrie descriptivă 
și desen industrial

2 
Electrochimie și 
Electrometalurgie

2 
Noțiuni de Construcții de 
Fabrici 

Tehnologie mecanică 
(curs redus) 

Geologie (curs redus) cu 
Agro

3
 

Legislație ind., suprav., 
conducere

2 

1
Comune cu secția Chimie - fizică

2
 Comune cu secția Electrotehnică

3
 Comună cu Agronomia. În total, 

18 discipline şi 5 LAB: 6 fundamentale, 6 comune cu secțiile Electro și Agro, 6+5 de specialitate.  

 

Tabel 4. Disciplinele Secției Chimie Industrială, 4 ani și 3 luni practica industrială, Examen 

de Diplomă, Regulament publicat în MO 133/1923. 

Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Matematici Chimie organică Chimie organică Chimie tehnologică 

specială 

Fizica 

experimentală 

Mașini termice, 

hidraulice, 

electrice. 

Chimie fizică și 

analitică 

Electrochimie si 

metalurgie 

Geometrie 

descriptivă si 

desen 

Geologia 

minereurilor 

Chim tehnol. 

generală 

Chimie industrială 

Chimie 

anorganica 

Cristalografie şi 

mineralogie 

Fizica industrială Chimie alimentară 

Tehnologie 

mecanică 

Electrotehnica 

generală 

Proiecte și 

Laborator 

Contabilitate 

Seminarii, 

laboratoare 

Legislație 

industrială 

 Proiecte, Laborator 

 

4. Doctorat în Chimie la Universitatea din Zürich (1889 - 1891) 

     Doamna Astrid Forster, secretară la Rectoratul ETH, care mi-a trimis foaia 

matricolă a studentului Anastasie Obregia spune că acesta s-a înscris la doctoratul în 

Chimie organică la Universitatea din Zürich, deoarece în 1889 ETHZ (fondat în 1855) 

nu avea încă dreptul de a conferi titlul de doctor - inginer. Acest drept l-a obținut în 

1905 (Roentgen luase Nobel în Fizica în 1901), iar în 1909 s –au susținut primele teze 

la ETH. 

 În anul 1891, Obregia a susținut teza „Despre acțiunea cianurii de potasiu 

asupra cetonelor monohalogenate” sub conducerea profesorului Arthur Rudolf 

Hantzsch (1857 - 1935) care în referatul final l-a caracterizat astfel: „specialist 
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format, cu idei proprii pe care le poate dezvolta independent, un experimentator abil 

și stăruitor”. 

Tânărul licențiat în Chimie Tehnică și Doctor în Chimie organică (avea 27 ani) a 

preferat să revină la Iași unde era mare nevoie de experiența sa științifică. 

 

5. Profesor de Chimie Organică la Universitatea din Iași (1892 - 1935) 
 La sfârșitul anului 1891 Universitatea din Iași funcționa în clădirea din Fig. 5. 

Din strada Vasile Alecsandri de azi se traversa Ulița Hagioaiei (bulevardul 

Independenței). Apoi, pe Ulița Universității până la Ușa Nădejdii (este și azi) și se 

intra în fostul Palat Calimachi. Acest traseu îl parcurgea zilnic și Mihai Eminescu în 

anul în care a fost director al Bibliotecii Universității. Fostul Palat Calimachi avea 26 

odăi, dar numai 11 erau săli didactice ale Universității. Restul erau pentru Bibliotecă, 

Pinacotecă, spații administrative. Petru Poni amenajase un laborator de chimie în fosta 

bucătărie a casei boierești. Anastasie Obregia a ocupat prin concurs la 21 februarie 

1892 Catedra de Chimie organică. Petru Poni rămânea cu Chimia Minerală. Pentru a 

amenaja un laborator de chimie organică, Obregia a închiriat o casă din Strada 

Muzelor. 

Peste cinci ani a fost inaugurat noul palat al universității, construit pe locul 

fostului teatru din Copou (Fig. 7). Construit (1893 - 1897) după planurile arhitectului 

elvețian Louis Blanc (1860 - 1903) palatul a fost inaugurat la 21 octombrie 1897 în 

prezența Ministrului Instrucțiunii Spiru Haret, a regelui Carol I și a Reginei Elisabeta. 

Pe lângă cele 300 „odăi”, palatul avea „Sala Pașilor Pierduți”, magnifica Bibliotecă și 

o aulă foarte cochetă, numita astăzi Aula “Gheorghe Asachi”. 

 
Fig. 7. Palatul Universității din Iași înainte de extinderea din perioada interbelică. 

 

a. Amenajarea și dotarea Laboratorului de Chimie Organică 

În Fig. 8 se prezintă fotografia Laboratorului de Chimie Organică, organizat de 

Profesorul Anastasie Obregia, publicată în Anuarul Universității din anul 1905. În 

acel an, cursurile s-au deschis la 5 octombrie în prezența Regelui Carol I. Laboratorul 

există și astăzi. În 11 noiembrie 1906, Anastasie Obregia era însărcinat de către 

Senatul Universității cu suplinirea catedrei de Chimie Tehnologică de la Facultatea de 

Științe din Iași, iar la 2 septembrie 1907 era detașat la catedra de Chimie Tehnologică 

a Facultății de Științe de la Universitatea din București. Titularii vor veni în 1918 la 

Iași (Cristea Niculescu - Otin) și 1920 la București (Negoiță Dănăilă). 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 3/2018 39 

 

 Fig.8. Laboratorul de Chimie Organică amenajat de Anastasie Obregia după 1897. 

 

b. Formarea Școlii de Chimie Organică de la Iași 

Anastasie Obregia a avut reale însușiri de profesor și cercetător. În 1897 a 

obținut spațiul pe care-l visa și voia să-l echipeze la nivelul celor în care a lucrat la 

Zürich. Avea iscusința să-și creeze instrumente, precum Berzelius. Primul discipol pe 

care l-a format în domeniul chimiei organice a fost Constantin V. Gheorghiu (1894 - 

1956) care a absolvit Fizico - chimice în 1920 și doctoratul în chimie organică în 

1927. Numit conferențiar în 1928 se specializează în domeniul chimiei organice la 

Universitatea Sorbona din Paris (1932 – 1933), în aceeași perioadă fiind desemnat ca 

membru al Societăților de Chimie din Franța și din Germania. În 1937, după moartea 

lui Obregia, era numit Profesor titular și apoi Șef catedră la universitatea ieșeană. În 

1939, după dispariția lui Nicolae Costăchescu, Constantin V. Gheorghiu a fost Decan 

al Facultății de Chimie Industrială de la Politehnica „Gh. Asachi” din Iași (1939 - 

1942). Fotografia sa apare în promoția din 1940 - prima promoție de ingineri ai 

Politehnicii „Gh. Asachi” În 1955, C.V. Gheorghiu a fost ales membru corespondent 

al Academiei Române. Anastasie Obregia și C.V. Gheorghiu au publicat împreună 

două memorii în revista Journal fur praktische Chemie, Leipzig, 1931 și 1932.  Un alt 

discipol direct al lui Obregia a fost Boris Arventiev (1900 - 1984) care a obținut 

licența în 1929, apoi devine asistent la Chimie organică (1932). Teza de doctorat 

„Fenomenele de orientare la derivații fenolici în condensarea lor cu acizii 

fenilglicolici” o susține în 1937. Boris Arventiev a devenit Profesor titular în 1957, iar 

în 1951 - 1967 a lucrat la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”. 

Urmașul lui C.V. Gheorghiu la catedra de Chimie Organică a fost Ioan Zugrăvescu 

(1910 - 1989), născut la Iași dar cu doctorat (1931) la Universitatea București și 

profesor la Institutul de Chimie Alimentară (1949). În 1956 este numit profesor în 

locul lui C.V. Gheorghiu, iar în 1963, este ales membru corespondent al Academiei și 

Doctor Honoris Causa al Universității din Nantes, fiind printre puținii care aveau 

asemenea recunoașteri internaționale în acei ani. A scris cartea Chimia N- ilidelor 

împreună cu Magda Noela Petrovanu (1923- 2008), fiica lui Gheorghe Alexa (1891 - 

1985). La rândul său, Magda Petrovanu (asistentă 1946 - 1956, șef lucrări 1956 - 

1963, conferențiar 1963 - 1969, Decan la Tehnologie chimică 1980 - 1981) a condus 
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la doctorat pe cei care sunt azi profesori în Laboratorul de Chimie Organică: Ionel 

Mangalagiu (doctor în 1997), Elena Bacu, M.L. Bârsă ș.a.  

Școala de Chimie organică inițiată de Anastasie Obregia în 1892 la Facultatea 

de Științe a Universității din Iași s-a extins și la Facultatea de Chimie Industrială de la 

Politehnica „Gheorghe Asachi”, prin profesorul Ilie Matei (1895 - 1969). Născut la 

20 mai 1895 la Cernicari, județul Galați, a absolvit Liceul Codreanu din Bârlad, 

Școala Militară la București și apoi Facultatea de Științe de la Universitatea din Iași. 

În anul 1924/ 25 era asistent la Laboratorul de Chimie Organică (Anastasie Obregia - 

director, C.V. Gheorghiu - șef lucrări). Un stagiu de cercetare la Berlin s-a finalizat în 

1931 cu teza de doctorat Sinteze și xanthine arilate la nucleul pirimidinic. Promovat 

șef lucrări (1934) și conferențiar (1937), a fost numit profesor de Chimie Organică la 

Facultatea de Chimie Industrială la Politehnica „Gheorghe Asachi” în 1941, când 

aceasta s-a mutat la Cernăuți. A continuat pe acel post până la pensionarea din 1965. 

În 1945 - 1948 a fost prodecan al Facultății de Chimie Industrială, iar în 1951 - 1963 a 

fost director științific la Institutul de Chimie „Petru Poni”. A ținut și un curs de 

Chimie medicală și biologic la Facultatea de Medicină (1945- 1948). Ilie Matei a fost 

un mare cercetător și ilustru profesor. În 1955 a fost ales membru corespondent al 

Academiei Române. A studiat extracția uleiurilor eterice din rășinoase, a elaborat 

până la scară pilot tehnologii de fenoplaste aplicate industrial la Făgăraș și de cauciuc 

poliuretanic pentru Combinatul chimic de la Borzești. Ca profesor, știa să ofere un 

curs impecabil dar și să pretindă. Biletul era doar un pretext pentru a începe 

examenul. Urma „primblarea” studentului prin toată materia. Chimia organică și 

Chimia fizică (profesor Mihai Șchiopu) erau „cuiele” care au ridicat prestigiul 

facultății ca cea mai exigentă din țară. Un amfiteatru din Corpul CH al facultății 

poartă numele „Ilie Matei”. După 1965, cursul a fost predat de Gheorghe Botez, 

Cristofor I. Simionescu, în prezent de Dan Scutaru. 

c. Excursii de studii cu studenții 

Profesorul Anastasie Obregia a inițiat și organizat excursii de studii cu 

studenții de la Științe fizico - chimice la întreprinderi industriale încă din anul 1905. 

Deplasarea se făcea cu trenul. La început, înainte de primul război mondial, se vizitau 

fabricile din zona Bacău și Valea Prahovei: fabrica de zahăr de la Sascut, fabrica de 

hârtie din lemn de la Letea, fabrica de sticlă Azuga, Salinele Târgu Ocna, Uzinele de 

acid sulfuric și superfosfat Valea Calugărească, rafinăria Moinești. După 1918 s-a 

extins la Baia Mare, Turda, Ocna Mureș, Oradea, Dicio - San Martin (Târnăveni). În 

1937, excursia a fost condusă de conferențiar dr.ing. Gheorghe Alexa. A durat 23 zile 

(5 - 28 iulie 1937) și a inclus 30 fabrici. Aceasta excursie a fost descrisă într-un articol 

de 10 pagini publicat în Revista „V. Adamachi” [11].  

La fabrica „Nitrogen” de la Dicio - San Martin (Târnăveni) se fabrica amoniac 

prin sinteza catalitică la 300 atmosfere și 450
0
 C. Hidrogenul se obținea din metan 

prin conversia catalitică autotermă cu abur și aer, procedeu numit Fauser-Montecatini 

și dezvoltat de inginerul român Ulyse Corina la Târnăveni în 1936. Era prima 

fabrica de amoniac sintetic din metan din Europa. Este singura sursă primară care 

oferă detalii despre această instalație. 
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Fig. 9. Fabrica Solvay de sodă calcinată de la Uioara (Ocna Mureș), pornită în 1896. 

 

d. Secția de Chimie Tehnologică(1912) , Facultatea de Chimie Industrială și 

Politehnica „Gheorghe Asachi”(1937) 

Primul pas spre înființarea secțiilor de Științe aplicate a fost introducerea unor 

cursuri anexe cu caracter aplicativ în perioada 1903 - 1904: 

 Tehnologia petrolului, de Anastasie Obregia;  

 Geologia petrolului, de Ioan Simionescu; 

 Studiul chimic al petrolului, de Petru Poni; 

 Aplicații industriale ale electricității, de Dimitrie Hurmuzescu. 

Următorul pas: la 2 mai 1905, Senatul Universității a aprobat înființarea a două 

noi catedre la Facultatea de Științe: Chimie Tehnologică și cea de Chimie Agricolă. 
Un eveniment, de mare prestigiu: la 21 decembrie 1905, Nicolae Costăchescu 

era primul doctor în științe proclamat în țară. Teza sa, condusă de academicianul Petru 
Poni, avea o mare importanță pentru valorificarea resurselor naturale de sare și petrol. 
Performanţe comparabile: Universitatea din Iasi, fondată în 1860, oferea doctorat în 
1905, în timp ce ETH, fondat în 1855, acorda primul doctorat în 1909. Ulterior, ETH 
a progresat rapid şi s-a menţinut între primele 10 universităţi din lume. În prezent are 
22 laureaţi Nobel. 

La 11 noiembrie 1906, profesorul Anastasie Obregia suplinea Catedra de 
Chimie Tehnologică din Iași, iar la 10 noiembrie 1906 fusese numit Haralamb Vasiliu 
ca suplinitor la Catedra de Chimie Agricolă. 

La 2 septembrie 1907, profesorul Anastasie Obregia era detașat la Catedra de 
Chimie Tehnologică de la Facultatea de Științe din București [6]. În acest timp, 
Negoiță Dănăilă (1878 - 1953), care absolvise Universitatea din Iași în 1902 și în 
1902 – 1904 a fost asistent în Laboratorul de Chimie Organică al lui Anastasie 
Obregia, era student la Școala Politehnică din Berlin Charlottenburg (1904 - 1908). El 
va susține doctoratul în 1909 la Berlin și va ocupa în 1910 ca suplinitor, conferențiar 
în 1916 și profesor titular în 1919 la Catedra de Chimie Tehnologică de la Facultatea 
de Științe din București pe care, în 1919/ 1920, a numit-o Institutul de Chimie 

Industrială de la Universitatea din București. În 1938, Institutul a devenit Facultatea 
de Chimie Industrială de la Politehnica din București, în virtutea legii care obliga 
formarea inginerilor numai în politehnici. Negoiță Dănăilă a fost primul Decan al 
acelei facultăți (1938 - 1945). Dintre inginerii universitari formați la Institutul lui 
Dănăilă în anii 1920 - 1938, amintim câțiva care au ajuns nume mari: Mihail Florescu 
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(1912 - 2000), Ioan V. Nicolaescu (1911 - 1988), Tudor D. Ionescu (1898 - 1990). 
Mihail Florescu, Iancu Iacobi din Roman, a fost 43 ani deputat în Marea Adunare 
Naţională (1946- 1989), 26 ani Ministru al Industriei chimice, Membru Corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste Române (1974), Președintele Federației Române 
de Atletism, etc. A studiat la Institutul de Chimie în perioada 1930 - 1934.  

 Așadar, Negoiță Dănăilă a fost studentul și asistentul lui Anastasie Obregia 
care l-a ajutat să devină chimist tehnic la Berlin și să ocupe catedra de Chimie 
tehnologică de la Universitatea București. 

Regulamentul secției de Chimie Tehnologică din Iași a fost adoptat prin Înaltul 
Decret Regal nr 2721/ 1912 și publicat in Monitorul Oficial nr. 40/ 24 mai 1912. 
Absolventul era licențiat în științe aplicate secția Chimie Tehnologică. Laboratorul 
tehnologic a fost amenajat de Anastasie Obregia și era dispus în corpul A, după cel de 
Analitică, unde între anii 1948 - 1974 a funcționat Laboratorul Secției TSA. Pe ușă 
era o placa pe care scria LABORATORUL „ANASTASIE OBREGIA”. Placa a 
dispărut. Acum este o secție a fostei facultăți de Electrotehnică. Abia în 1913, prin 
Adresa Ministerului Instrucțiunii 89397/ 22 decembrie 1913, era numit suplinitor la 
Catedra de Chimie Tehnologică Cristea Niculescu - Otin (1879 - 1954). Acesta era 
licențiat în Fizico - chimice la Universitatea București (1904), Chimie tehnică la 
Charlottenburg (1911), doctorat în tăbăcărie (1913) la Berlin, profesor agregat la 
Universitatea Iași, Laboratorul de Chimie Tehnologică, profesor titular în acel 
laborator în 1918. A fost astfel caracterizat de Ionel Maftei [3]: „Urmaș al 
Profesorului Anastasie Obregia la catedra de Chimie Tehnologică a Facultății de 
Științe, Cristea Niculescu-Otin are meritul de a fi luptat pentru înființarea Școlii 
Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (1937). În plan științific, este considerat, 
alături de Gheorghe Alexa, fondator al Școlii românești de tăbăcărie”. 

De notat că Secția de Chimie Tehnologică de la Iași a dat primii doi licențiați 
în științe aplicate secția Chimie Tehnologică în anul 1916: Gheorghe Alexa și 
Gheorghe Huidovici. În anii 1917 și 1918 nu au fost absolvenți, din cauza războiului. 
În anii 1918 - 1923 au fost 8 licențiați în Științe aplicate cu mențiunea  Inginer – 
chimist. 

 
Tabelul 5. Ingineri chimiști formați la Facultatea de Științe din Iași în perioada 1912- 1939. 

Nr Secția Perioada Denumirea absolventului Număr 

1 ChimieTehnologică 

3ani, Regulament 1912. 

1912- 

1916 

Licențiat în științe aplicate, 

secția Chimie Tehnologică 

2 

2 Idem,Regulament 1918, 

MO 78/29 iulie 1918. 

1918- 

1923 

Idem, plus mențiunea 

inginer - chimist 

8 

3 Chimie Industrială, 4 ani 

Regulament 1923, 

1923- 

1932 

Inginer - chimist 53 

4 Chimie Industrială,4 ani 

Lege Legea„N. Iorga”/ 1932. 

1932- 

1939 

Inginer - chimist universitar 219 

 

Prin IDR 4236/ 8 septembrie 1923 , publicat in MO nr 133/ 1923, s-a refăcut 

Regulamentul secției de Chimie Tehnologică, pe 4 ani, cu 3 luni practică industrială, 

care a devenit Chimie Industrială (moda franceză). După 3 luni practică industrială se 

ținea un Examen de Diploma. Excursiile de studii la fabricile din țară au devenit mai 

ample, a crescut ponderea proiectelor și lucrărilor de laborator. Cu acest nou 
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curriculum s-au format 53 ingineri chimiști în perioada 1923 - 1932. Legea din 22 

aprilie 1932 numea acest specialist inginer chimist universitar, cu aceleași drepturi la 

angajare cu un absolvent de politehnică.  

În 1936 au ieșit 15 ingineri chimiști universitari la Iași. Printre ei și Teodor 

Savenciuc, Teodor Săveanu care avea să predea după 1948 cursul de Procese și 

aparate Operații Unitare Fizice - primul curs care aparținea disciplinelor ingineriei 

chimice academice. Disciplina se baza pe două cărți traduse din limba rusă: cartea lui 

Kasatkin și Culegerea de probleme a lui Pavlov. 

La „Reforma” din 1948, Școala Politehnica din Iași a devenit Institutul 

Politehnic Gheorghe Asachi, iar la Facultatea de Chimie Industrială au apărut secțiile 

de specializare: la început TSA și TSO, apoi și Celuloză (1949/1950), Pielărie 

(1951/1952), Finisaj Textile (1955/1956), Chimie Macromoleculară (1962/63). În 

1951/1952, s-a trecut la studii de 5 ani. Apoi au apărut și cursuri de ingineri seral 

(1959/1960), subingineri zi (1969/1970), subingineri seral (1976/1977), sub ingineri 

uzinali (1976/1977). În 1993, Institutul politehnic din Iași s-a numit Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi”, iar în 1999 a început procesul Bologna, cu cele 3 cicluri: 

licență 4 ani, master 2 ani, doctorat 3-4 ani.  

Politehnica din Iași a fost înființată ca urmare a Legii din 18 martie 1937. Peste 

mai puțin de cinci luni, Anastasie Obregia se stingea la Spitalul Colțea din București. 

e. Concluzii 

 Legea votată în Parlament în 18 martie 1937 și publicată în MO din 20 martie 

1937 reglementa: „Pregătirea inginerilor de toate categoriile, cu excepția inginerilor 

agronomi, se concentrează în actualele Școli Politehnice din București și Timișoara și 

în Școala Politehnică ce se înființează prin prezenta lege la Iași”. Conform acestei 

legi, la 6 aprilie 1937, Consiliul Profesoral al Secțiilor de Științe Aplicate de la 

Facultatea de Științe a Universității Mihăilene a declarat constituită Politehnica din 

Iași, cu numele Școala Politehnică „Gheorghe Asachi”. Dar Ministerul a tergiversat 

înființarea de facto din motive materiale. Abia după greva studenților, Ministerul a 

semnat la 3 decembrie 1937 decizia de funcționare a Politehnicii „Gheorghe Asachi” 

publicată în MO 284/ 8 decembrie 1937. Bugetul a fost aprobat abia la 1 aprilie 1938 

și funcționarea instituției a început la 1 octombrie 1938. Politehnica avea două 

facultăți: Chimia Industrială (Decan, Nicolae Costăchescu) și Eletrotehnica (Decan, 

Ștefan Procopiu). Primul rector a fost Cristea Niculescu- Otin, urmașul lui Anastasie 

Obregia la conducerea Laboratorului de Chimie Tehnologică (1915). 

 Anastasie Obregia a absolvit ca șef de promoție în 1889 Facultatea de Chimie 

Tehnică de la Politehnica Federală din Zurich devenind astfel primul „inginer - 

chimist”/ chimist tehnic din România. Cu doctorat în Chimie Organică la 

Universitatea din Zürich în 1891 a ocupat prin concurs catedra de Chimie Organică de 

la Universitatea din Iași, în 12 februarie 1892. În cei 45 ani de activitate la Iași (a 

refuzat și oferta de la București după moartea lui C.I. Istrati) a organizat laboratorul 

de Chimie organică și a format o școală științifică strălucită în acest domeniu (C.V. 

Gheorghiu, Boris Arventiev, Ilie Matei).  

 În același timp, profesorul Anastasie Obregia a contribuit la formarea unui nou 

specialist, necesar în conceperea și conducerea instalațiilor industriale menite să 

valorifice bogățiile naturale ale țării. A introdus cursul Tehnologia petrolului (1905),  

a organizat primele Excursii de studii cu studenții la întreprinderi industriale, a 
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organizat primele laboratoare de Chimie tehnologic atât la Iași cât și la București, a 

conceput planul de învățământ pentru secția Chimie Tehnologică după modelul celui 

de la ETH Zürich. 
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In memoriam 

Profesor Dr. Doc. Ing. Şerban Solacolu 

Membru corespondent al Academiei Române – proeminent 

om de ştiinţă (1905 -1980) 

 

…”Poporul nostru a avut, în trecutul lui, mai îndepărtat sau mai apropiat, mari 

personalităţi, care au ilustrat, fiecare, domeniul în care au lucrat. Şerban Solacolu 

este una dintre aceste personalităţi. Amintindu–ne periodic de marile noastre 

personalităţi din trecut, ştergând colbul pe care timpul îl aşterne necruţător pe 

memoria lor, demonstrăm că le merităm” (Acad. Radu Voinea – Sesiune omagială 

Centenar Şerban Solacolu, ASTR 2005). 

Deşi au trecut mulţi ani de când Profesorul Doctor Docent Șerban Solacolu 

ne–a părăsit, trecând în lumea veşniciei, pentru cei care s–au format şi au lucrat un 

timp sub îndrumarea domniei sale, imaginea personalităţii şi semnificaţia activităţii 

desfăşurată cu deosebită rigoare, în domeniul didactic şi ştiinţific, în cadrul 

Politehnicii bucureştene sunt nealterate de timp. 

Șerban Solacolu s-a născut la graniţa dintre ani, pe 30 decembrie 1905, într-o 

familie de negustori înstăriţi [1–5]. După absolvirea liceului Spiru Haret, a devenit 

student al Școlii Politehnice din Bucureşti, la secţia D Industrială. La Muzeul 

Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti există două documente din acea perioadă 

de activitate – două caiete de practică industrială, efectuată de studentul Serban 

Solacolu în anul II, la Uzinele Metalo–Chimice din orașul Zlatna şi în anul IV, la 

Societatea NITROGEN Dicio San Martin. Această activitate este apreciată de 

inginerii care l–au îndrumat, printr-o purtare ireproşabilă, silinţă şi atenţie foarte 

mare (Zlatna) şi mit grosssen Fleish und Ambition gearbeitet hat (la Nitrogen) [5].  
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Muzeul Universităţii Politehnica din Bucureşti - documente legate  

de studentul Șerban Solacolu 
 

Date fiind rezultatele profesionale foarte bune şi atracţia faţă de activitatea 

didactică tânărul absolvent Șerban Solacolu şi-a început, încă din 1929, activitatea 

didactică în Politehnica bucureşteană, ca asistent pe lângă cursul de Chimie 

tehnologică şi electrochimie, la catedra Profesorului Stahelin [5]. Încă de la început, 

s–a bucurat de preţuirea profesorilor din Politehnică aşa încât, cu sprijinul Rectorului, 

Profesorul Vasilescu Karpen, a Profesorului Severin şi a şefului catedrei, Profesorul 

Stahelin, obţine chiar în acelaşi an o bursă şi, în 1930, începe activitatea doctorală la 

Şcoala Politehnică din Berlin–Charlottenburg, sub conducerea Profesorului Hans Kühl. 

 

Profesorul Nicolae Vasilescu Karpen (1870-1964) 
 

 Conducătorul de doctorat i-a propus ca temă folosirea diagramei Rankin, 
privind echilibrele termice fazale în sistemul ternar CaO-Al2O3-SiO2, pentru 
domeniul cimentului. Până la acea dată, diagrama nu fusese valorificată practic, 
considerându-se că în clincherul vitrifiat echilibrele termice nu se stabilesc. 
Doctorandul a considerat că, în cuptorul industrial de ciment, la temperaturi de până 
la 1500 

o
C, există condiţiile necesare pentru realizarea echilibrelor termice. A abordat 

tema cu seriozitate, interes şi ambiţie, aşa încât după trei ani, în 1932, a obţinut titlul 
de Doctor Inginer cu lucrarea originală „Aplicarea diagramei Rankin în practica 
arderii cimentului”; tot în 1932 şi 1933 a publicat–o în Germania împreună cu încă 
alte patru lucrări, asigurându-şi prioritatea [6]. În domeniu, prima lucrare a altor 
autori a apărut în 1934. 
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Se poate aprecia că în acea perioadă s–a hotărât destinul ştiinţific al tânărului 

Solacolu, care a sesizat importanţa esenţială a echilibrelor termice fazale pentru 

chimia fizică a stării solide şi s–a dedicat cu pasiune şi perseverenţă acestui domeniu 

puţin cunoscut în România anilor ’30. La aceasta a contribuit şi mediul ştiinţific de 

înalt nivel, în care a avut şansa să–şi pregătească teza de doctorat. În afară de 

conducătorul de doctorat, Profesorul Hans Kühl, cunoscut specialist în chimia 

cimentului, doctorandul s–a bucurat de sprijinul Profesorului Wilhelm Eitel, 

directorul Institutului Kaizer Wilhelm, de cercetări în domeniul silicaţilor din Berlin–

Dahlem, unde a realizat studiile roentgenografice şi care i–a fost şi referent. Doctorul 

inginer Şerban Solacolu adresează mulţumirile sale şi asistentului Dr. F. Thilo un alt 

specialist care a devenit cunoscut şi cu care a întreţinut relaţii ştiinţifice şi prieteneşti 

[7]. 

Cu o atât de solidă bază ştiinţifică Doctorul inginer Şerban Solacolu a fost 

numit, la întoarcerea în ţară, pe postul de conferenţiar la catedra de Tehnologia 

materialelor de construcţii şi ceramică, predând un curs de Tehnologia materialelor 

de construcţii la Secţia A – Construcţii şi D – Industrială şi un curs de Ceramică la 

Secţia D. Merită să se remarce că primul capitol din cursul de Ceramică era, în 1934, 

Chimia fizică a silicaţilor. 

Conferenţiarul dr. ing. Şerban Solacolu şi-a continuat activitatea ştiinţifică 

abordând noi teme în domeniul cimentului şi betonului, în corelaţie cu preocupările 

curente din fabricile de ciment şi şantierele de construcţii. A devenit în scurt timp un 

specialist recunoscut, care îşi expunea rezultatele şi ideile în cele mai competente 

cercuri de producători şi utilizatori de cimenturi şi betoane. Ataşamentul faţă de 

şcoală, dar şi simţul datoriei împlinite, care l-au caracterizat toată viaţa, l-au 

determinat să facă, din primii ani de activitate, efortul pentru a pune la îndemâna 

studenţilor materialul didactic necesar. Primele manuale elaborate în acest scop – 

Curs de tehnologia materialelor de construcţii, predat de d–nul. conferenţiar Ş. 

Solacolu tipărit la Editura Şcoalei în 1938 [8] şi Curs general de tehnologia 

materialelor de construcţii, ediţia a 2–a, tipărit la Editura Politehnicei din Bucureşti 

în 1941 [9]. Împreună cu alte obiecte care au aparţinut Profesorului Solacolu, aceste 

prime cărţi se pot vedea în compartimentul dedicat domniei sale, în cadrul Muzeului 

Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. În afară de valoarea istorică a acestor 

cursuri, ele evidenţiază nivelul ştiinţific deosebit al autorului, precum şi talentul de a 

expune clar şi în puţine cuvinte cele mai complicate diagrame şi mecanisme specifice 

domeniului. Ambele aceste calităţi, la care se adaugă sistematizarea materialului 

ştiinţific şi mai ales uriaşa muncă depusă pentru elaborarea şi acumularea de date 

personale, au făcut ca volumul Chimia fizică a silicaţilor tehnici apărut în Editura 

Tehnică în 1957 [10] să depăşească mult condiţia unui manual, fiind un tratat de înalt 

nivel ştiinţific şi de o excepţională bogăţie de date şi idei, în mare măsură originale. 

El s–a constituit imediat într-o adevărată carte de căpătâi pentru inginerii de 

specialitate, dar şi pentru toţi chimiştii şi inginerii chimişti şi de alte specialităţi 

interesaţi în chimia şi tehnologia silicaţilor. Cartea a fost tradusă în limba maghiară în 

1962 în Ungaria, a fost reeditată la Editura Tehnică în 1968 [11] şi republicată 

postum în 1984.  



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

  
 

Prestigiul ştiinţific, câştigat prin muncă neobosită, devotată şi dedicată ştiinţei 

şi învăţământului, i–a fost recunoscut de timpuriu. Devenit profesor, în 1938, a pus 

bazele Catedrei denumită la acea vreme Materiale de Construcţii, pe care a condus–o 

timp de peste 30 de ani, contribuind esenţial la organizarea ei şi buna desfăşurare a 

activităţilor didactice şi de cercetare. În 1953 a obţinut dreptul de a conduce 

doctoranzi pregătind şi pe această cale specialişti de înalt nivel în domeniu. A primit 

titlul ştiinţific de Doctor Docent, iar în anul 1963 a fost ales Membru corespondent al 

Academiei Române [3, 4]. 

Numeroasele lucrări ştiinţifice, publicate în ţară şi în străinătate, au constituit 

contribuţii importante în toate capitolele chimiei fizice a stării solide – silicaţi, 

rezultatele şi concluziile fiind cuprinse şi în paginile tratatului fundamental. Astfel, în 

domeniul cimenturilor şi al lianţilor în general, folosirea diagramelor de echilibru 

termic fazal încă din cadrul tezei de doctorat, a permis înţelegerea profundă a formării 

clincherelor, a constituienţilor mineralogici, corelarea cu proprietăţile, elaborarea unei 

sistematici raţionale, cu studii referitoare la diferitele tipuri de cimenturi speciale.  

Folosirea inspirată a teoriei structurii cvasicristaline a sticlelor la studiul 

proprietăţilor hidraulice ale zgurelor de furnal înalt a permis extinderea utilizării 

diagramelor de echilibru termic fazal şi în acest domeniu, cu rezultate directe în 

stabilirea criteriilor de selecţie pentru utilizarea lor la fabricarea cimenturilor. În 

domeniul sticlei, lucrările au evidenţiat aspecte ale structurii vitroase cu posibilităţi de 

interpretare a proprietăţilor cu ajutorul diagramelor de echilibru termic precum şi 

folosind metode experimentale eficiente. 

O serie de lucrări fundamentale ale Profesorului Solacolu se referă la aplicarea 

creatoare a echilibrelor termice în chimia refractarelor, incluzând şi sistematizarea lor 

pe principii modulare. Folosirea echilibrelor termice fazale în domeniul ceramicii a 

condus la clarificarea proceselor care au loc la ardere, corelarea lor cu proprietăţile, 

sistematizarea şi elaborarea unor mase cu caracteristici deosebite.  

Stabilirea relaţilor de echilibru termic fazal prin cercetări aprofundate şi 

îndelungate, construirea diagramelor şi folosirea lor pentru înţelegerea structurii şi 

proprietăţilor materialelor oxidice constituie, prin excelenţă, cercetări fundamentale. 

Ele îşi pot atinge scopul, constituind jaloane pentru activitatea viitoare numai dacă 

sunt realizate cu simţ de răspundere, cu o conştiinţă ştiinţifică înaltă şi cu o extremă 

rigurozitate. Profesorul Solacolu a îndeplinit aceste condiţii, la care a adăugat  

pasiunea cu care s–a dedicat acestei activităţi încă din perioada doctoratului.  
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 Concepţia Profesorului Solacolu, pe care a inoculat-o colaboratorilor şi 

studenţilor săi este mai cuprinzătoare:şi este exprimată prin fraza scrisă în 1975: „În 

activitatea mea ştiinţifică, începută acum 45 de ani, am înţeles să abordez 

cercetarea echilibrelor termice fazale în sisteme din cele mai complexe, fără a 

neglija să fac un scop din aplicarea cunoştinţelor, astfel câştigate, în chimia 

tehnologică a silicaţilor din ramura respectivă” [12].  

În catedra de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice pe care a condus–o 

peste 30 de ani şi în Centrul de Chimie Anorganică devenit apoi Centrul de Chimie 

Fizică al Academiei, unde a condus Secţia de chimia silicaţilor peste 15 ani, 

Profesorul Solacolu a coordonat şi a încurajat cercetările de tip fundamental, la 

nivelul ştiinţific cel mai înalt. Conform crezului aplicat întreaga viaţă, o mare parte 

din aceste cercetări au condus la materiale şi tehnologii noi, multe brevetate, unele 

aplicate în domeniul cimentului, refractarelor, ceramicii. A menţinut un contact 

permanent cu industria de specialitate, inclusiv prin intermediul Institutului de 

Cercetări Ceramice – ICER – la a cărui înfiinţare a contribuit, fiind Director Ştiinţific 

iar apoi Consilier şi colaborând cu toate institutele care au derivat din ICER. A 

susţinut organizarea unor fabrici dintre care unele funcţionează şi astăzi. Pentru aceste 

contribuţii i s–a acordat titlul de Laureat al Premiului de Stat, precum şi alte distincţii.  

În calitate de Şef al catedrei de specialitate din Universitatea POLITEHNICA 

din Bucureşti, Profesorul Solacolu a lucrat neobosit şi stăruitor pentru fondarea şi 

dezvoltatea şcolii româneşti de Chimie fizică a stării solide–silicaţi. În acest scop, a 

urmărit ani de–a rândul să atragă şi să selecţioneze oameni pasionaţi, pentru a asigura 

progresul tuturor ramurilor importante ale domeniului, depăşind unele dificultăţi 

inerente şi reuşind să constituie o echipă competentă demnă de şeful ei. În perioada 

„eroică” a acestei activităţi, tinerii colaboratori erau îndrumaţi să se pregătească 

ştiinţific prin doctorat şi didactic prin programe individuale întocmite de şeful 

catedrei, care includeau pregătirea şi susţinerea în faţa studenţilor a unor ore de curs, 

asistaţi fiind de câte trei din iluştrii profesori activi în acei ani, elaborarea unor noi 

lucrări de laborator, documentare şi altele. Profesorul Solacolu ieşea frecvent din 

laboratorul/biroul său, trecând prin toate sălile catedrei. Deşi era deobicei foarte 

serios şi tăcut, inspirând tinerilor colaboratori respect şi chiar oarecare teamă, era 

oricând gata să se oprească lângă unul mai curajos şi să discute orice subiect didactic 

sau de cercetare, devenind alt om, interesat şi apropiat, oferind soluţii şi sugestii. 

Atunci când se afla în birou, la masa unde elabora diagramele, oricine din catedră sau 

din afară, care–i bătea la uşă, era primit cu bunăvoinţă, Profesorul discutând cu 

plăcere cele mai variate probleme. 

O preocupare permanentă şi stăruitoare a Profesorului Solacolu a fost dotarea 

laboratoarelor cu aparatură pentru studii structurale şi pentru determinarea 

proprietăţilor. Ea s–a manifestat din primii până în ultimii ani ai activităţii domniei 

sale în catedră, Profesorul reuşind să contamineze pe toţi colaboratorii, care au folosit 

toate posibilităţile ce s–au ivit.  

Profesorul a dat exemplu şi a încurajat şi pe tineri să publice rezultatele 

experimentale obţinute, rezultând în unii ani multe articole în revistele din ţară şi din 

străinătate. Colaboratorii, cu sprijinul Profesorului, au înfiinţat Revista Materiale de 

Construcţii, care apare astăzi bilingvă, sub numele de Revista Română de Materiale – 

Romanian Journal of Materials.  
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Profesorul, colaboratorii şi specialiştii din toată ţara au comunicat rezultatele 

ştiinţifice în sesiunile organizate în UPB, în conferinţele CONSILOX – Conferinţe 

Naţionale în domeniul materialelor Silicatice şi Oxidice, în Conferinţele Naţionale de 

Chimie şi în străinătate. Cu toate dificultăţile din acea perioadă Profesorul a reuşit să 

prezinte comunicări importante la Conferinţe de specialitate din Germania, Ungaria, 

URSS, Belgia şi Turcia. 

 Profesorul Șerban Solacolu a avut o contribuţie semnificativă în evoluţia 

învăţământului de specialitate – materiale oxidice – de la Facultatea de Chimie 

industrială din Timişoara, unde, o perioadă de timp, în absenţa titularului, a predat 

cursul de Chimia fizică a silicaţilor şi a îndrumat  şi coordonat activitatea acestui 

colectiv, contribuind esenţial la evoluţia lui.  

Miile de studenţi, doctori ingineri şi cercetători, care au învăţat direct de la 

Profesorul Solacolu sau cel puţin din cartea lui, toate tainele chimiei fizice a silicaţilor 

(inclusiv în cadrul Universităţii Tehnice din Timişoara, dar şi din Cluj), au format 

şcoala românească de Chimia fizică a silicaţilor, care şi astăzi îşi are baza în 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, acolo unde Profesorul Şerban Solacolu 

şi-a petrecut întreaga viaţă. În puţine Universităţi din lume specialiştii formaţi înţeleg 

şi pot folosi, cu aceeaşi competenţă ca cei români, diagramele de echilibru termic 

fazal în cercetare şi în activitatea curentă de producţie.  

Ca un omagiu adus personalităţii ştiinţifice marcante a Profesorului Solacolu, 

în anul 2005 a luat fiinţă Fundaţia Șerban Solacolu, cu scopul declarat de a stimula 

activitatea ştiinţifică în domeniul ştiinţei şi tehnologiei silicaţilor. Sub egida ei apare 

bilingv, Revista Română de Materiale/ Romanian Journal of Materials. Revista este 

recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior - 

CNCSIS grupa A, este indexată şi recenzată în Thomson Reuters Services (Science 

Citation Index Expanded, Materials Science Citation Index, Journal Citation 

Reports/Science Edition), SCOPUS, EBSCO, recenzată în Chemical Abstracts,  

ProQuest inclusă în catalogul Canada Institute for Sientific & Technical Information 

şi ACI - Concrete Knowledge Center. 
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Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) 

la 200 de ani de la înfiinţare –  

Contribuţia chimiei la edificarea şi realizările UPB 
 

 

 
 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB),  cea mai veche şi 

prestigioasă instituție de învățământ și cercetare științifică destinată formării în 

profesia de inginer din România, sărbătorește în anul centenarului Marii Uniri, 

împlinirea a 200 de ani  de la înfiinţarea  în 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei 

Şcoli Tehnice Superioare în limba română. 

În  cadrul universității, predarea chimiei are o lungă și fructuoasă tradiție, care  își 

are originea în anul 1867, când la Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine (precursoarea 

actualei universități) s-au introdus cursuri de Chimie de către profesorul Emanuel 

Bacaloglu, primul chimist din țară devenit membru al Academiei Romane. 
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Prin decretul domnesc nr. 11129/1/10/1864 s-a hotărât că Școala de Poduri și Șosele,  

Mine şi Arhitectură să înceapă cursurile la 1.10.1864 
 

Marile descoperiri din  domeniul chimiei și dezvoltarea  ingineriei chimice ca 
disciplină distinctă de studiu a industriei chimice în ultimele decenii al secolului al 
XIX-lea, au impulsionat activitățile de predare și cercetare științifică a unor 
personalități marcante, care au desfășurat multiple activități de pionierat. Dintre 
aceștia pot fi menționați Constantin Istrati (întemeiatorul primului laborator din țară 
pentru analize chimice autorizate  în 1890), Alfons Saligny (întemeiatorul primului 
laborator de încercări pe materialele de construcții din România), Negoiță Dănăilă 
(intrat în istoria chimiei ca fondator pentru  Institutul de Chimie Industrială din 
București  în 1919) și mulți alții. 

  
 

Constantin I. Istrati 

1850-1918 

Alfons Oscar Saligny 

1853-1903 

Negoiță Dănăilă 

1878-1953 
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Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, fosta Facultate de 
Chimie Industrială, a fost înființată în 1938  ca parte componentă a Şcolii Politehnice 
din Bucureşti, sub conducerea Profesorului Negoiță Dănăilă. Încă de la început, ea s-a 
manifestat ca o unitate de elită a  învăţământului superior românesc, caracterizată prin 
profesionalismul slujitorilor ei concretizat în standarde academice şi ştiinţifice 
deosebit de ridicate. La dezvoltarea ei și-au adus contribuții definitorii profesorii 
Costin Neniţescu, Emilian Bratu, Şerban Solacolu, Petre Spacu,  Ecaterina 

Ciorănescu-Nenițescu,  Tudor Ionescu, Alexandru T. Balaban, Mircea D. 
Banciu, (membrii ai Academiei Române),  Iosif Drimus (tehnologii organice), Raul 
Mihail (ingineria reactiilor chimice), Prof.dr.docent Gheorghe I. Costeanu, Solomon 

Sternberg (chimie fizica), Isac Blum (dezvoltarea domeniului combustibililor). 
 

  
  

Costin Neniţescu 

(1902-1970) 

Emilian Bratu 

(1904-1991) 

Şerban Solacolu 

(1905-1980) 

Petre Spacu 

(1906-1995) 

  
  

Ecaterina 

Ciorănescu-

Nenițescu 

(1909-2000) 

Gheorghe I. 

Costeanu 

(1903-2002) 

Alexandru T. 

Balaban 

1931 

Mircea Dezideriu 

Banciu 

(1941-2005) 

  
Iosif Drimuş Raul Mihail 

(1920-1985) 
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Rezultatele obținute de aceștia și de discipolii lor au impulsionat cercetarea 

științifică românescă aflată la început de drum, în domeniul academic, cât și în cel 

aplicativ, înscriindu-se totdeodată în patrimoniul mondial al chimiei și ingineriei 

chimice. Exemple edificatoare în acest sens sunt reprezentate de realizările 

Profesorului Costin Nenițescu și ale colaboratorilor săi în chimia heterociclilor 

(reacţiile Neniţescu și reacţia Balaban-Neniţescu-Praill), polimerizarea de joasă 

presiune a etilenei, reacţiile ciclobutadienei și ciclooctatetraenei (inclusiv dimerul  

Neniţescu al benzociclobutadienei),  chimia  izomerilor  de  valenţă  ai  anulenelor 

(hidrocarbura  (CH)10   denumită hidrocarbura Neniţescu). Toate aceste cercetări și-au 

pus o puternică amprentă asupra dezvoltării petrochimiei și industriei de medicamente 

în țara noastră, contribuind totdeodată la creșterea prestigiului universității, ca 

instituție de învățămînt și știință de prim rang. 

În prezent in laboratoarele moderne dotate cu aparatură de ultimă generație se 

desfășoara o vastă activitate de cercetare științifică, în mare parte cu caracter 

multidisciplinar, de real interes atât pentru domeniile fundamentale, cât și pentru 

economia aflată în continuă schimbare. Fără pretenția de a prezenta întreaga paletă de 

preocupări științifice, care este extrem de largă în toate departamentele, pot fi 

menționate direcții reprezentative de cercetare în care se realizează îmbinarea dintre 

tradiție și exigențele impuse de economia moderna. Unor tematici “clasice”, care 

corespund preocupărilor fundamentale într-o facultate ce pregătește specialişti pentru 

industriile de proces (chimică, petrochimică, alimentară) li se adaugă direcţii noi ce 

reflectă preocupările pentru studiul unor noi materiale cu aplicații in biologie, 

medicină şi protecţia mediului. 

Dezvoltarea extraordinară a  tehnicilor de investigare experimentala şi de calcul 

au permis de asemenea abordarea unor tematici novatoare care au condus la creşterea 

prestigiului științific al facultăţii si universităţii. Menționam câteva din direcţiile 

majore ale cercetării actuale: 

 Compozite bazate pe structuri mezoporoasemicro şi nano structurate, 

compozite şi materiale hibride organo-anorganice  cu proprietăţi 

predereminate 

 Sinteza si caracterizarea hidrogelurilor si a compozitelor polimerice 

 Sinteza unor materiale cu aplicații medicale: sisteme inteligente cu eliberare 

controlata a medicamentelor, nanostructuri autoorganizate cu aplicaţii 

biomedicale  

 Sinteza de nanocatalizatori pentru reacţii chimie  

 Valorificarea compusilor naturali ca sursa de materii prime: separarea 

compusilor utile din biomasă, analiza si potimizarea instalatiilor de obţinere a 

biocombustibililor,sinteza si valorificarea biocelulozei, extractia compusilor 

naturali cu CO2 supercritic 

 Microbiologie industriala 

 Modelarea proceselor, enzimatice, modelarea proceselor celulare, modelarea 

circuitelor genetice de reglare  

 Utilizarea ultrasunetelor si a microundelor în studiul reacţiilor enzimatice 

 Membrane, materiale şi procese membranare 

 Studiul echilibrelor de fază şi a proprietatilor termofizice ale sistemelor fluide 

la presiuni inalte 
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 Analiza, simularea si optimizarea instalatiilor chimice si din industria de 

prelucrare a petrolului 

 Integrarea proceselor chimice si biochimice 

 Tehnici noi de analiză chimică şi biochimică, metode electrochimice de 

caracterizare a compuşilor organici, obţinerea de biosenzori si senzori pentru 

metale grele  

 Analiza si controlul calităţii produselor naturale si alimentare 

 Studiul tehnicilor de asigurare a calităţii în sănătate, energie şi mediu 

 Tehnologii avansate în protecţia mediului si tratarea deseurilor 

 Separarea poluanților organici din ape uzate, oxidări catalitice și oxidări 

fotochimice 

 Analize de risc in operarea proceselor chimice 

Numărul de articole ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale de 

mare prestigiu, cotate ISI situează Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor pe primul loc în universitate, pe unul dintre primele locuri în România 

şi contribuie în mod substanţial la poziţia pe care Universitatea Politehnica din 

Bucureşti o ocupa în ranking-urile internaţionale. In anul 2012, in clasamentul 

realizat de SCOPUS  al primelor 100 universitati pe domenii de cercetare, 

Universitatea Politehnica din Bucuresti apare menţionata la domeniul inginerie 

chimică. 

 Facultatea asigură formarea profesională în domenii inginerești cu largi 

persective de dezvoltare pe plan mondial: Inginerie Chimică, Ingineria Mediului și 

Ingineria Produselor Alimentare. 

 
 

 Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 4 octombrie 

a.c., o alocuțiune, cu ocazia aniversării a 200 de ani de la fondarea Universităţii 

Politehnica din București. Domnia sa a afirmat că în anul Centenarului Marii Uniri, 

Universitatea Politehnica din București sărbătorește două veacuri de istorie și de 

învățământ tehnic de prestigiu, pus inclusiv în slujba dezvoltării României. Mă bucur 

să mă aflu alături de dumneavoastră în acest moment special și vă urez să aveți în 

continuare mulți ani de performanță academică veritabilă!... Dincolo de toate 

provocările cu care vă confruntați, trebuie să nu uităm că universitățile sunt cheia de 
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boltă a ecosistemului educațional românesc…. Multe aspecte ale educației 

preuniversitare depind de munca dumneavoastră, a universităților. Aici se formează 

cadrele didactice din educația preuniversitară, iar calitatea acestor programe are un 

impact decisiv asupra performanței elevilor noștri. În ultima perioadă, am văzut cum 

creșterea economică s-a concentrat în mod copleșitor în marile centre academice, 

care au reușit să atragă investiții, adesea în domenii care utilizează tehnologii de 

vârf. Universitățile au capacitatea de a transforma orașul și regiunea în care se află. 

Acest rol poate fi baza unei diversificări a misiunii universităților, care își pot asuma, 

cu prioritate, formarea de specialiști… Vă încurajez să fiți voci puternice în 

facilitarea dezvoltării economice și sociale a României, dar și în consolidarea 

democrației și a statului de drept. Mediul universitar rămâne unul dintre pilonii 

esențiali ai democrației de astăzi și unul dintre păstrătorii acesteia pentru generațiile 

de mâine....România își poate realiza destinul și atinge obiectivele naționale doar cu 

ajutorul educației și cercetării, iar universitățile, și de acest lucru sunt convins, vor 

juca un rol fundamental în devenirea națiunii noastre. 

Competența, dăruirea și exigența cu care corpul profesoral al facultății 

pregătește viitorii specialiști din secolul XXI, cu o largă deschidere spre știință și o 

bună adaptabilitate la cerințele pieței muncii, au ca rezultat dezvoltarea unor cariere 

de succes de către absolvenţi. Mulți dintre aceștia  lucrează în companii sau mari 

întreprinderi (OMV Petrom, LukOil, Rompetrol, HOLCIM, HeidelbergCement, 

DACIA, Zentiva, Biofarm, Pirelli Tyres, Michelin, Policolor, Danone,Tuborg) 

precum și în institute naționale de cercetare-dezvoltare sau colective de 

cercetare/proiectare din companii (ICECHIM, CEPROCIM, Institutul de Bioresurse 

Alimentare), contribuind prin activitatea lor la creșterea continuă a prestigiului școlii 

românești de chimie și inginerie chimică și implicit la consolidarea poziției interne și 

internaționale a Universității Politehnica din București.   
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PETROCHIMIA ROMÂNEASCĂ – trecut şi perspective 
 

Dr. Ing. Gheorghe IVĂNUŞ 

 
1. Rezerve de petrol  

 Antichitatea universală, dar mai ales, cea a Orientului Mijlociu şi Apropiat a 
lăsat informaţii scrise încă din secolul al XIII-lea înainte de Hristos, despre existenţa 
petrolului sub forma legendelor focurilor sfinte cărora li s-au ridicat templele  din 
peninsula Absheron – Azerbaijan. Numeroase relatari despre existenţa şi utilizările 
petrolului au lăsat Herodot ( 484-425 i.HRr ), Vitruviu (sec I i. Hr), Strabon (63 i .Hr),  
Plinius Cel Bătrân (79 i. Hr), Plutarh (27 d.H) şi mulţi alţii. Unii  dintre aceştia 
vorbesc despre folosirea smoalei de petrol la ridicarea zidurilor de apărare a cetăţilor, 
la asfaltarea drumurilor, la etanşarea canalelor de alimentare cu apă, la călăfătuirea 
corăbiilor, la tratrea unor boli, la folosirea  focului grecesc  care a contribuit la 
apărarea Bizanţului până la cucerirea lui de către turci, în anul 1453.  

Locuitorii melegurilor româneşti au cunoscut şi folosit şi ei petrolul în 
vremurile  în care  trebuiau să lupte pentru apărarea Daciei, mărturie fiind modestele 
ulcele şi zveltele amfore cu pereţi smoliţi descoperite la Târguşorul Vechi, Sucidava, 
Budureasca, Histria şi Tomis. Denumirea de ţiţei se presupune ca vine de la latinescul  
tiția, care înseamnă zer de lapte. Ciobanii au asemuit  emulsiile de ţiţei cu apă, care 
izvorau din pământ, cu zerul provenit din prelucrarea laptelui. 
 Documente din Evul Mediu scot la iveală existenţa şi folosirea petrolului pe 
teritoriul românesc la Lucăceşti,  Cricov, Tazlău, Matița, iar calători străini precum 
Francesco Massaro, Giovani Botero şi Claudio Tolomeo vorbesc despre existenţa 
petrolului şi a sării pe melegurile româneşti [1].   
                                               

 
 

 2. Începutul erei industriale a petrolului  

Deceniul 1850 marchează începutul erei industriale a petrolului, etapă în care 

România a realizat în 1857 trei premiere de nivel mondial şi anume: înregistrarea 

primei producţii de petrol, 257 tone, menţionată de prestigioasa revistă  The Science 
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of Petroleum  editată de Oxford University Press, prima rafinărie de petrol construită 

de fraţii Marin şi Teodor Mehedinţeanu la Ploieşti pe un  teren mlaştinos  între gârle  

şi primul oraş iluminat cu petrol – Bucureşti, de către Teodor Mehedinţeanu. 

 Între 1857 şi 1916 capacitatea de rafinare a  petrolului  în România a crescut 

lent, dar sigur, de la 257 tone pe an la cca 4,6  miloane de tone [2-3].   

Perioada la care ne referim a fost marcată de trei evenimente politice majore, 

interne şi internaţionale, care au influenţat decisiv dezvoltarea României şi, în 

consecinţă, evoluţia şi soarta industriei de petrol; Razboiul Crimeei 1853-1856, 

Unirea Principatelor la 24 ianuarie 1859, şi Independenţa de Stat a României din 

9 mai 1877. 

Războiul Crimeei a condus la înfrângerea Rusiei de către coaliţia                                                 

Turciei, Angliei, Franţei şi Sardiniei, iar tratatul de pace de la Paris din martie 1856, 

printre altele,  a înlăturat  şi protectoratul rusesc asupra Principatelor Române, care 

rămân sub suzeranitate turcească, dar sub garanţia puterilor europene.   

Actul Unirii de la 24 ianuarie 1859 a condus la alegerea lui Alexandru Ioan 

Cuza ca Domn al celor două Principate Muntenia şi Moldova, iar razboiul cu Turcia a 

condus la Proclamarea Independenţei de stat  din 9 mai 1877 şi consfinţirea acesteia 

prin tratatele de pace de la San Stefano şi Berlin din 1878. 

Între 1857 şi 1916 au funcţionat în România 61 de rafinării de petrol cu 

capacităţi de prelucrare cuprinse sub 1000  t/an şi peste 100 000 t/an. Capitalul străin 

a pătruns în România încă din 1895 prin Offenheim – Singer care  deţinea rafinaria 

Steaua Română din Câmpina, urmată de Societatea Belgia-România cu rafinaria 

Plopeni, Standard Oil din USA cu rafinaria Teleajen, Disconto Geselchaft din 

Germania cu Vega Ploieşti, Astra Ploieşti cu capital olandez, Orion Ploieşti cu capital 

englez, Helios de la Cernavodă cu capital Hagianoff – Câmpeanu. 

Deşi în 1916 Transilvania facea încă parte din Imperiul Austro-Ungar, pe 

teritoriul acestui străbun pământ românesc din vremea Daciei, existau găzării 

aprovizionate cu petrol din zona Bacău, iar unele cantităţi de petrol extras din Valea 

Prahovei, cu precădere cel din zona câmpurilor petrolifere din Câmpina, se 

comercializau către Fabrica de Petrol din Braşov a lui Iulius Kmeiner. La începutul 

lunii august  1916 Guvernul României  primeşte un ultimatum de la Antantă (Franţa, 

Anglia, Rusia şi ulterior USA) ca să se decidă asupra intrării în război împotriva 

Puterilor Centrale (Imperiul German, Austro-Ungaria, Bulgaria şi Turcia), după care 

la 17 august 1916 a semnat un tratat cu Antanta prin care a pus condiţia participării -

recunoaşterea dreptului României asupra Transilvaniei şi retrocedarea aceteia.    

În prima parte 1916-1917 Puterile Centrale conduse de ultimul Împarat al 

Germaniei  Wilhelm al II–lea şi de Împaratul Franz Iosef al Austriei, intra adânc pe 

teritoriul României venind din vest prin Oltenia şi Transilvania şi din sud prin  

Bulgaria, ocupă Bucureştiul miercuri 23/6 decembrie 1916 unde rămân ca ocupanţi 

până la reluarea ostilităţilor din Moldova în 1918 şi semnarea armistiţiului cu 

Antanta,  în care se stipula  eliberarea teritoriilor ocupate vremelnic de agresori. 

Prin revoluţia  din 7 noiembrie 1917, bolşevicii, conduşi de Vladimir Ilici 

Ulianov, alias Lenin, şi finanţaţi de Imperiul German preiau puterea la Sankt 

Petersburg, capitala de atunci a Imperiului Rus, înlătură Guvernul Republican 

Democrat condus de Kerenski şi bolşevicii îşi îndeplinesc angajamentele faţă de 

Wilhelm al II–lea, ultimul împarat al Germaniei, de a scoate Rusia din războiul cu 

Puterile Centrale Europene [2-4]. 
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2.1 Primul Razboi Mondial 

Deoarece trupele germane avansau rapid spre Bucureşti, Guvernul României 

condus de Ion I.C. Brătianu ( 04.01.1914-10.12.1916 ) a cedat presiunilor  exercitate 

de Franţa şi Anglia şi a semnat acordul de distrugere a industriei de petrol din 

România, pentru a nu cadea în mâinile ocupanţilor Germani. Ofensiva Puterilor 

Centrale pe frontul din răsărit a condus la spargerea frontului românesc din sud de 

către bulgari şi turci şi în vest de către  germani,  astfel că la 18 noiembrie 1916, a 

doua zi după spargerea frontului, soseşte în Bucureşti colonelul englez John Norton-

Griffiths, venind de la Moscova, însoţit numai de ordonanţă. Colonelul Griffiths, 

poreclit şi Împăratul Jack, omul cu barosul, incendiatorul şi omul cu maimuţa (se 

plimba cu o maimuţă în lesă) avea un temperament necontrolat, rebel  şi  agresiv, 

surprinzător  fiind că acest personaj violent a fost selectat de Guvernul Britanic – 

Prim Ministru David Lloyd George (1916-1922), drept responsabil de distrugerea 

industriei de petrol din România [1-5]. 

 Operatia de incendiere a început în 26 noiembrie 1916 şi s-a terminat în 

5 decembrie 1916, cu câteva ore mai devreme de intrarea ocupanţilor germani în 

Ploieşti. Astfel, sub conducerea ataşatului militar al Marii Britanii la Bucureşti 

colonelul Thompson şi a colonelului Norton Griffith, s-a trecut la astuparea a 1500 

de sonde de petrol, incendierea a 1000 de puţuri şi sonde, aruncarea în aer a unor 

rezervoare în care se aflau 150 000 m.c de petrol...; au fost distruse 70 de rafinării 

din Muntenia şi a fost incendiată o cantitate uriaşă de benzină şi petrol (cca 830 mii 

tone). Numai la rafinăriile din  Ploieşti au fost incendiate  600 mii de tone de 

carburanţi,  iar Judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa au fost transformate într-o 

mare de flăcări, cu o pierdere evaluată la 600 milioane de lei aur [1].     
Modalitatea în care Norton Griffiths se adresa personalului din România care 

se afla în subordinea sa în operaţia de incendiere, este greu de reprodus în scris, dar 
putem menţiona că nu au lipsit ameninţările, injuriile și împuşcăturile în aer cu 
propriul său pistol, strigand: I do not speak your blasted language. Echipat cu un 
baros lovea cu sete şi plăcere diabolică conductele de legătură şi rezervoarele de 
benzină, incendia lichidul scurs şi punea în pericol viaţa personalului din subordine. 
Flăcări uriaşe şi un fum negru axifiant s-a ridicat peste Valea  Prahovei. Operaţia s-a 
terminat pe data de 5 decembrie 1916. 

Norton Griffiths a reuşit să scape cu o maşină, cu doar câteva ore înainte de 
intrarea cavaleriei germane în orasul Ploieşti, după care s-a reîntors în Anglia pe ruta 
pe care a şi venit, adică prin Moscova. 

Eficienţa şi necesitatea auto incendierii petrolului românesc din 1916 este cel 
puţin discutabilă, dacă nu chiar condamnabilă, dat fiind faptul că germanii au repornit 
în scurtă vreme unele câmpuri de extracţie şi rafinarii de petrol care să le asigure 
necesarul de carburanţi pentru ostilităţile de pe frontul din est şi vest, compensaţiile 
puterilor aliate pentru distrugerile suferite de Romania nefiind niciodată rambursate, 
iar refacerea industriei de petrol distruse a revenit tot poporului român, după 
terminarea ostilităţilor şi înfrângerea Puterilor Centrale. 

Tratatul preliminar de pace de la Bucureşti, cunoscut şi sub denumirea de 
Pacea de la Buftea, semnat la 7 mai 1918 cu Imperiul German şi Austro-Ungaria  
conţinea sacrificii imense pentru România, care trebuia: 

– să retrocedeze Bulgariei Dobrogea de sud (Cadrilaterul)  şi  o parte a 
Dobrogei de nord (la sud de Rasova - Agigea); restul Dobrogei, deşi rămânea în 
proprietatea nominală a României, urma să fie controlată şi ocupată de Germania şi 
Bulgaria până la un tratat definitiv ulterior; 
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– să cedeze Austro-Ungariei controlul asupra trecătorilor Munţilor Carpaţi;                          

– să concesioneze pe termen de 90 de ani Germaniei toate  rezervele şi 

exploatările  petrolifere şi rafinăriile de petrol; 

– simultan, dar în afara tratatului, Puterile Centrale acceptau să nu se opună 

unirii Basarabiei cu România; 

Tratatul de Pace de la Bucureşti a fost ratificat de Parlamentul României la 

data de 15/28 iunie 1918, dar nu a fost niciodată  promulgat de Regele Ferdinand I; 

tratatul a fost anulat peste 6 luni de Primul Ministru Marghiloman, odată cu 

înfrangerea Puterilor Centrale. 

În peroada 1916-1818 producţia de petrol a Romaniei a scăzut de la cca. 2 

milioane de tone pe an la mai puţin de jumătate, ca urmare a auto - distrugerii şi 

secătuirii accelerate a rezervelor de către ocupanţii germani pentru susţinerea 

frontului în est şi vest.                                        

În 1918, aşa cum prevedea  Pacea de la Buftea,  Imperiul German nu a reuşit 

să stăpânescă rezervele de petrol ale României, în urma unui razboi sângeros. În 

schimb, în 2004 OMV din Austria a reuşit să concesioneze toate rezervele de petrol şi 

gaze asociate ale României pentru 10 ani cu drept de prelungire sine diae şi cu 

redevenţe modice nemodificate din 2014, fară să se tragă nici un cartuş. Susţinătorii 

acestei tranzacţii antinaţionale susţin că vânzarea PETROM a fos o condiţie de intrare 

în Uniunea Europeană, condiţie care chipurile nu s-ar fi pus şi Ungariei care şi-a 

păstrat MOL sau Poloniei care şi-a dezvoltat atât prelucrarea petrolului din import cât 

şi petrochmia proprie. Asa o fi !? Eu nu cred.                                          
În perioada dintre cele două razboie mondiale 1918-1940 extracţia de petrol şi 

prelucrarea acestuia au cunoscut o dezvoltare rapida ajungand la 8,5 miloane tone de 
petrol pe an. Eforturile României Mari, după sfârşitul Primului Razboi Mondial au 
fost dirijate către refacerea şi repornirea extracţiei şi rafinăriilor de petrol: Steaua 
Română, Orion, Vega, Astra Romană, Petril Block, Standard, Lumina, Saturn etc. În 
1920 se aflau deja în funcţiune 51 de rafinarii localizate astfel: 14 în Prahova, 15 în 
Bacău, 7 în Dâmboviţa, 4 în Constanţa, 3 în Buzău, 2 în Neamţ şi câte una în Iaşi, 
Ilfov, Putna, Râmnicu-Sărat, Brăila şi Vlaşca. 

Dezvoltrea rafinăriilor a însemnat introducerea sistemelor tubulare (cuptor de 
încălzire - coloană  pentru distilarea atmosferică şi vid), cracarea termică a păcurii, 
diversificarea produselor: benzină, petrol, motorină, gaze lichefiate, cocs, uleiuri 
lubrifiante, parafină şi bitum, recuperarea gazolinei din câmpurile de extracţie a  
petrolului. Simultan s-au dezvoltat transportul ţiţeiului şi produselor petroliere pe 
calea ferată, prin  conducte subterane naţionale, pe căi  fluviale şi maritime. 

 

2.2 Al Dolea Razboi Mondial  
La 23 august 1939 Germania Nazistă şi URSS au semnat Pactul Ribbentrop -  

Molotov prin care se preconiza împărţirea Poloniei şi României între cele două mari 
puteri agresoare, iar la data de 22 iunie 1941 România intră în Război alături de 
Germania Nazistă. 
 Ca şi în Primul Razboi Mondial, în cel de Al Doilea Razboi Mondial,   
Germania Nazistă planuia să ajungă la rezervele de petrol ale României de care avea 
mare nevoie pentru a ajunge apoi la cele ruseşti. Alegerea facută de Mareşalul 
Antonescu de a se alătura Germaniei pentru recuperarea Basarabiei şi Bucovinei de 
Nord, salutată de politicenii vremii, s-a dovedit tragică după trecerea Nistrului, de 
către armata română alături de Germania Nazistă. 
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 După victoriile fulgerătoare ale Germaniei prin cucerirea unor ţări şi teritorii 

întinse în Europa - Austria (Anschluss-ul) în 1938, Regiunile Sudețe din 

Cehoslovacia în 1939, Cehoslovacia în întregime în 1939 - și atacarea Poloniei în 

1939,  Anglia şi Franţa au declarat război împotriva Germaniei la 1 septembrie 1939 

şi în consecinţă  a avut loc începerea oficială a celui de-al Doilea Război Mondial 

între Germania, Italia, Japonia  şi Anglia, Franţa şi Rusia.  

Din păcate, petrolul încă mai serveşte ca substanţă culpabilă şi responsabilă 

pentru numeroase dezastre şi victime ale războielor moderne, aşa cum a fost şi cazul 

celui de-al Doilea Razboi Mondial. 

 Baza raporturilor româno-germane din perioada 1939-1944 a constituit-o 

Acordul Economic Româno-German din 23 martie 1939 care, în principiu, 

corespundea nevoilor economice reale ale celor două state şi suveranităţii acestora.  
La o extracţie totală de ţiţei a României în perioada 1940-1944 de 25,8 

milioane de tone s-au exportat cca. 16 milioane de tone de produse petroliere dintre 
care: în Germania 10,5 milioane tone, în Italia 2,3 milioane tone şi în URSS 0,75 
miloane tone, iar restul de 2,45 miloane tone în alte ţări, adică cca. 78 % către ţările 
AXEI, la preţuri practicate pe piaţa mondială liberă. Restul produselor petroliere 
rezultate din prelucrarea a 25,8 mioane de tone de ţiţei pe durata a 5 ani  s-a folosit în 
ţară pentru consumul civil şi militar.  

Industria  de petrol  a fost profund afectată pe durata războiului de exploatarea 
intensivă a rezervelor de petrol, cu efecte negative asupra zăcămintelor petrolifere, cât 
şi de distrugerile provocate de bombardamentele aeriene anglo-americane din anii 
1943-1944, soldate cu mari pagube materiale şi multe victime omeneşti în oraşe şi 
zone care nu aveau nici o legătură cu linia frontului. 

Succesiunea bombardamentelor aviaţiei americane a fost următoarea: 
Misiunea Halpro din 12 iunie 1942, de tatonare, cu numai 13 bombardiere din care 12 
s-au întors la bază, cu pagube relativ minore datorate  eficienţei  apărării  antiaeriene  
germane; a urmat apoi Tidal Wave (valul nimicitor) din ziua de 1 august 1943, cu 178 
de bombardiere B-24 Liberator plecate de la baza din Behghazi, în care s-au pierdut 
53 de bombardiere şi 37 au fost grav avariate, la bază întorcându-se numai 88 de 
avioane, ceea ce a reprezentat un adevărat dezastru pentru aliaţi. Şi totuşi au fost 
puternic afectate rafinariile: Creditul Minier de la Brazi, Vega, Colombia şi Astra 
Română de la Ploieşti şi Steaua Română de la Câmpina. Bombardamentele americane 
au fost întrerupte până în aprilie 1944 după care au fost efectuate trei raiduri asupra 
Capitalei Bucureşti, regiunii Prahova şi oraşului Ploieşti. 

Bombardarea Bucureştiului a avut loc la 4 aprilie 1944, într-o marţi la  ora 
prânzului, când 220 de bombardiere B-17 şi 93 B-24 Libertador au ucis 2942 de 
persoane şi au rănit 2162, în zone civile precum Gara de Nord şi Centrul oraşului, 
zone care nu reprezentau ţinte militare deoarece frontul se afla la 300 km depărtare, 
pe aliniamentul Iaşi-Chişinău, în care luptele încetaseră de facto din luna martie a 
aceluiaşi an, iar o mare parte dintre victimele din Gara de Nord erau români din 
Basarabia care se refugiaseră de urgia ruşilor.   

Cea mai nefastă urmare a alianţei româno-germane, pe lângă multe altele, în 
domeniul petrolului a fost distrugerea industriei petroliere româneşti, ca rezultat al 
bombardamentelor Ţărilor  Aliate în Antantă. Industria de petrol a fost distrusă pentru 
a doua oară, în mai puţin de 30 de ani, iar după cel de al Doilea Război Mondial, 
petrolul românesc intră într-o nouă şi îndelungată perioadă de exploatare salbatică de 
către ocupanţii sovietici prin înfiinţarea SOVROM-urilor.  
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Lăsată de către Marea Britanie şi SUA în zona de influenţă a URSS, România 

a fost silită să acepte condiţiile Convenţiei de Armistiţiu cu Aliaţii, în fapt cu Rusia 

lui Stalin. Acestea au intrat în vigoare începând cu data de 12 septembrie 1944, adică 

la câteva zile dupa celebrul 23 august 1944, România urmând să plătescă 300 

milioane de dolari despăgubiri de război, eşalonate doar pe şase ani, prin livrări de 

mărfuri, cum sunt produse petroliere, cereale, lemn, vase maritime, şi fluviale, etc., 

iar, prin  numirea unor administratori sovietici pentru urmărirea livrărilor, URSS şi-a 

asigurat condiţiile de spoliere a României. Spolierea a fost sistematic extinsă prin 

înfiinţarea  SOVROM-urilor în diferite ramuri ale economiei româneşti. Sovrom-

Petrol a fost prima dintre cele 16 societăţi mixte înfiinţate, potrivit Monitorului 

Oficial nr. 243 din 24 octombrie 1945. 
Cea mai elocventă  caracterizare a SOVROM-urilor a făcut-o Gh. Gheorghiu 

Dej în 7-8 aprilie 1964, cu ocazia vizitei în România a Secretarului General al 
Partidului Comunist din Anglia John Gollan: .....Noi am avut experiență cu 
întreprinderile comune cu capitaliştii şi am avut şi cu Uniunea Sovietică. Aici (în 
România) numai Patriarhia nu era SOVROM (-------). Au mers atât de departe încât 
au impus chestiunea şi au obţinut să creeze aşa numitele societăţi mixte româno-
sovietice, fără să aducă nici un fel de capital. Spuneau: să-mi daţi cu chirie, în 
arendă ( -----). Dacă nu ieşea beneficiu – şi cea mai mare parte din întreprinderi nu 
dădeau beneficiu, era un nivel foarte scăzut – trebuia să luăm din buget, să luăm 
impozite directe sau indirecte şi să alocăm o parte din buget pentru a acoperi 
pierderile, pentru a da beneficii, cum scria în Convenţie. Şi această sumă dacă era 
100 de lei, de la populaţie, o puneam dincolo, adică transformam 100 în 50. Era o 
afacere bună... Poporul nu ştia asta....Şi în plus mai trebuia să şi lăudăm aceste 
întreprinderi ...[6]. 

În perioada care a urmat celui de al Doilea Război Mondial s-au parcurs 
următoarele etape principale pentru reintrarea industriei de petrol în rândul lumii: 
repararea şi  refacerea schelelor de foraj - extracţie  şi  a rafinăriilor de petrol  afectate 
de bombardamentele aliaţilor,  dezvoltarea capacităţilor de producţie, construirea de 
noi instalaţii moderne, construcţia de complexe integrate petrol-petrochimie, 
dezvolarea sectoarelor de construcţii utilaje şi mecanisme, înfiinţarea de institute de 
cercetare, proiectare-dezvoltare, etc. 

Exploatarea barbară a zăcămintelor de petrol din perioada comunistă a dus la 
creşterea accelerată a producţiei de ţiţei de la 3 miloane de tone în 1944 la 14,7 
miloane în 1978, după care asistăm la un declin la fel de abrupt până în 1990 când a 
ajuns la cca. 6,5 miloane de tone; după 1990 scăderea crește, ajungând în 2018 la cca. 
5 milioane de tone.     

             

3. Petrolul si petrochimia înainte si după 1990 
Rezervele mondiale de petrol actuale se ridică la cca. 142 miliarde de tone 

dintre care 92,5 miliarde se află în Orientul Mijlociu, iar restul sunt risipite în 
celelalte zone geografice [3]. Rusia ocupa locul 8, iar SUA abia pe locul 14; în 
Europa mai deţin rezerve de petrol doar Norvegia - locul 21, Marea Britanie - locul 
30 şi România - locul 42. Aşa se face că Uniunea Europeană mai are doar o 

singură ţară cu rezerve de petrol semnificative şi anume România, după ieşirea 

Marii Britanii din UE, căci Norvegia şi Rusia nu au făcut şi nu fac parte din UE, 
încă de la constituirea acesteia. Dintre cele 195 de ţări cunoscute, doar 93 au rezerve 
de petrol semnificative., iar România se află pe locul 42, după Rusia (locul 8), 
Norvegia (locul 21) şi Regatul Unit (locul 30). 
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Să vedem mai întâi care era situaţia industriei de petrol, petrochimie şi chimie  

în 1990 în România şi apoi ce s-a întamplat după 1990 până în 2018. România a fost 

printre primele ţări care a aplicat integrarea up-stream a resurselor de ţiţei şi gaze cu 

rafinăriile lor de petrol, petrochimie şi chimie încă din anii 1955! Recunoaşterea şi 

aplicarea sistemului pe plan mondial s-a făcut de abia în 1991, la Congresul Mondial 

al Petrolului de la Buenos Aires din Argentina. 
 

 
 

Din cele şase complexe integrate (prezentate mai sus în Slide 13), dupa 1990 

nu a mai rămas niciunul, cu precizarea ca Petromidia poate fi considerat semiintegrat 

întrucât foloseşte propilena din propria rafinărie pentru fabricarea polipropilenei, dar 

etilena pentru fabricarea polietilenei de mică şi mare densitate o importă din ţările 

riverane  Mării Mediterane la preţuri mai ridicate cu cca. 30 % în comparaţie cu 

producţia proprie a acesteia, întrucât piroliza din Midia a fost oprită şi dezafectată 

încă din anii 1990.  

 

Ultimul combinat petrochimic integrat Oltchim Ramnicu Valcea - Petrochimia 

Arpechim şi Rafinaria Arpechim  a fost destructurat în 2009 de OMV Austria, odată 

cu oprirea Rafinariei Arpechim din Piteşti şi demolarea a 13 unităţi petrochimice 

funcționale. Au supravieţuit demolarii de catre  OMV numai piroliza 2, polietilena de 

mică densitate, polietilena de mare densitate şi oxidul de etilenă, cumpărate, reparate 

şi pregătite de repornire de către Oltchim Ramnicu Vâlcea, dar, după oprirea 

rafinăriei, a avut loc insolvenţa Oltchim [7]. 
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Situaţia rafinăriilor de petrol şi a producţiei de etilenă  la nivelul României  
comparativă cu  alte ţări din UE, în perioada 1990 – 2018, se prezintă în următorul 
slide (25). Din analiza acestor date rezultă că în 1990 România prelucra 35 milioane 
de tone de petrol, iar în 2018 doar 13,7 miloane, adică s-a produs o contracţie a 
producţiei cu cca. 58 %,  în timp ce toate celelalte  ţări  socialiste din Europa de Est, 
dar şi Germania şi-au dublat sau triplat capacitatea rafinăriilor de petrol, deşi nu 
dispun de  o producţie proprie semnificativă  de  petrol. 

                          

 
 

 În ceea ce priveşte producţia de etilenă şi propilenă, cărămizile fără de care nu 
poate exista petrochimie, situaţia României este dea dreptul catastrofală: România nu 
mai are în funcţiune nici o piroliză, în timp ce toate celelalte ţări foste socialiste, dar 
şi Germania şi-au dublat producţia. 

În tabelul  de mai jos (slide 26) se prezintă  situaţia  actuală a celor 8 plat-
forme petrochimice care în 1990 conţineau 126 de mari instalaţii petrochimice  în 
funcţiune; dintre acestea 102 instalaţii au fost demolate şi 13 instalaţii sunt închise, adică 
91%, fiind în funcţiune doar 11 unităţi, adica 9 % dintre cele care funcționau în 1990. 
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Numai OMV din Austria a demolat 59 de instalaţii şi a închis 4, iar în 
funcţiune nu a mai păstrat nici o instalaţie, în schimb s-a dezvoltat petrochimia din 
Austria –Swechat şi din Germania - Burghausen – Bavaria cu materii prime şi energie  
din România. Excedentul de petrol extras din România, după închiderea rafinăriei 
Arpechim, este trimis de OMV în Austria în cisterne pe calea ferată. Celelalte unităţi 
petrochimice au fost dărâmate de Lukoil – Rusia, Energy Biochemicals tot din 
Austria, şi de românii noştri care au privatizat Petromidia - Rompetrol, Chim 
Complex, Oltchim, Solventul Timisoara, Doljchim,  etc. – cumparatori care s-au luat 
la întrecere  cu companiile străine în  opera demolării. 

În domeniul chimizării gazelor naturale situaţia combinatelor de îngrăşăminte 
chimice este elocventă: din 10 fabrici care în 1990 produceau cca. 8 miloane de tone 
pe an de îngrăşăminte, mai funcţionează una singură, la Azomures -Târgu Mureş, 
cu o producţie de numai 600 000 tone /an  îngrăşăminte [7].  
                    

 
   

 La o suprafaţă de teren arabil a României de 9,4 milioane de hectare se aplică 
în prezent doar 50 kg de îngrăşământ la hectar, comparativ cu Albania - 87 kg, 
Austria - 100 kg, Belgia - 286 kg, China - 364 kg. Pe termen mediu România ar trebui 
să aibă ca ţintă creşterea producţiei de îngrăşăminte chimice care să asigure un 
consum de cca. 150 kg la hectar,  îngrăşăminte cu azot şi complexe cu azot, fosfor şi 
potasiu, iar pe termen lung reconstrucţia  industriei de îngrăşăminrte chimice, pornind 
de la actualele rezerve de gaz metan, dar şi de la cele potenţiale din zona Marii Negre.  
 

4. Unde suntem în 2018?  
Să vedem mai întâi cât mai putem conta pe petrol, cunoscute                                     

fiind previziunile de epuizare a acestuia făcute de-a lungul secolului  trecut de către 
Svante Arrhenius 1943, Edgar Faure 1949, Jean Marie Chevalier 2000, King Hubert 
şi Sorrell relativ recent.  

Pesimiştii spun că în 2018 consumul mondial de petrol se ridică la cca. 80 
miliarde  de barili pe zi, în timp ce rezervele mondiale dovedite sau în exploatare sunt 
de 1,7 trilioane de barili, iar cele estimate sau geologice sunt de cca. 0,9 trilioane de  
barili. Dacă adunăm rezervele dovedite şi pe cele estimate obţinem 2,6 trilioane de 
barili pe care, dacă le împăţim la consumul zilnic mai sus menționat, obţinem cca. 33 
de ani, care adunaţi la 2017 ne conduc la data epuizării petrolului estimată a fi  2050.  

În lume există peste 600 de sisteme petrolifere (rocă mamă, rezervor şi 
capcană) aflate la adâncimi cuprinse între 3000 m şi 9000 m, la temperaturi cuprinse 
între 100 -135 C

0
, dintre care 400 sunt în exloatare, iar celelalte 200 se afla în zone 

mai greu accesibile.  
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Se constată un declin al extracţiei de petrol uşor - cu conţinut redus de sulf 
(sub 0,5%) şi procente ridicate de produse albe: gazolină, benzină, motorină - şi necesitatea 
prelucrării de petrol cu conţinut ridicat de sulf şi mai puţine hidrocarburi parafinice. 

Optimiştii  susţin că progresele făcute în domeniul cercetărilor de zăcământ 
cu ajutorul supercomputerelor care oferă imagini tridimensionale ale acestora, 
aplicarea tehnicilor de foraj orizontal şi în ape adânci din zone precum Africa de 
Vest, Golful Mexic, Brazilia, Canada, Groenlanda, Norvegia, Siberia şi zona arctică, 
precum şi recuperarea petrolului din zăcămintele nisipoase sunt tot atâtea motive de a 
prelungi data epuizarii rezervelor de petrol dincolo de 2040. 

Şi apoi, mai spun optimiştii, reacţia constructorilor de motoare cu combustie 
internă, care nu s-a lăsat mult asteptată, a fost pe masură,  prin reducerea consumului 
specific de carburant  la 100 de km (de la 14 litri la sub 6 litri), echiparea vehiculelor 
cu motoare hibride (electrice şi carburanţi), perfecţionarea pilelor de combustie 
(inversul bătrânului procedeu de electroliză a apei - Alessandro Volta 1800), stocarea 
hidrogenului, conversia gazului de sinteză în olefine (methanol to olephynes - MTO) 
cuplarea oxidativă a metanului (COM) - Siluria, sunt tot atâtea motive de prelungire a 
sitemului actual energetic mondial până la descoperirea şi perfecţionarea altor surse şi 
sisteme care ar  duce le resurse mai ieftine şi mai abundente, cum ar fi: fuziunea 
nucleară, energia solară, fotovoltaică, eoliană, hidraulică, mareele, valurile marilor şi 
oceanelor, energia geotermală, biomasa şi biocombustibilii. 

Ce lipseşte? Simplu: Voinţa politică şi interesele marilor concerne 
petroliere de a obţine profit maxim din infrastructura existentă până la 
implementarea noilor tehnologii energetice, mai ieftine, mai puţin poluante şi mai 
greu de folosit pentru înavuţire!  

Prelucrarea integrată a petrolului, de la extracţie, rafinare şi până la 
chimizarea produselor obţinute conduce la reducerea semnificativă a costurilor cu 
transportul materiilor prime, intermediare şi utilităţi, la economii de capital de lucru, 
precum şi la avantaje strategice cum sunt siguranţa aprovizionării, păstrarea pieţelor 
de desfacere prin flexibilitatea adaptării profilului de producţie la cerinţele clienţilor, 
etc. În tabelul următor (slide 20) se prezintă calculul estimativ al beneficiilor obţinute 
prin chimizarea unei tone de petrol pe linia clasică de extracţie, rafinare şi chimizare 
primară la produse petrochimice de bază  cum sunt: etilena, propilena şi poliolefinele.     
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Din datele mai sus prezentate rezultă că valoarea tonei de petrol prin 

chimizare crește cu 150 %, iar dacă chimizarea continuă la produse de generaţia a 

doua şi a treia, valoarea creşte până la cca. 300 %. 

Lucrarea de faţă scoate în evidenţă ce se mai poate face cu unităţile industriale 

care nu au fost încă demolate, precum şi sugestii privind ceea ce ar trebui să se 

construiască în domeniul reindustrializării sectorului de petrol, petrochimie şi chimie.  

După 1990, dar mai cu seamă după 1996, când efectele dezindustrializării 

erau vizibile, am publicat numeroase lucrări pe tema riscului economic la care va fi 

expusă România dacă politicienii noştri nu se vor orienta către binele cetăţenilor în 

slujba cărora se află (şi nu cum spunea Tudor Arghezi cu ochi pe fereastră şi cu mâna 

în buzunar). În anexa la această lucrare se găseşte o parte dintre intervenţiile pe care 

le-am făcut către conducerea politică şi administrătivă a ţării, în sensul de mai sus, 

intervenţii la care nu am primit nici un răspuns în ultimii 28 de ani: preşedinţi, prim 

miniştri, miniştrii  economiei,  preşedinţi ai parlamentului: senat şi camera 

deputaţilor, prin intermediul Academiei de Ştiințe Tehnice din România şi Academiei 

Romane.     

Jaful la care a fost supusă economia României în ultima sută de ani, că tot 

aniversăm 100 de ani de la Marea Unire din 1918, în stilul inconfundabil şi 

condamnabil românesc, cu molestarea şi gazarea diasporei româneşti petrecută în 

zilele de 10, 11 şi 12 august 2018  de către Jandarmeria Română  în Piaţa Victoriei 

din Bucureşti  se prezintă în continuare: 

4.1. După Primul Război Mondial  

Conferința de Pace de la Paris: 18 ianuarie 1919 - 21 ianuarie 1920, prin 

Tratatul de la Versailles a estimat pagubele şi jaful făcut de ocupanţii străini  din 

Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi Turcia, în România în perioada 1916-1918,  la 

cca. 72 miliarde lei aur la care se adaugă confiscarea  Tezaurului BNR trimis la 

Moscova, chipurile la aliaţii noştri de atunci, constituit din 93 tone  rezerve de aur, 

valorând peste 314 milioane de lei aur, nerecuperat încă după 100 de ani, după venirea 

la putere a bolşevicilor în octombrie 1917, care a transformat revoluţia burgheză din 

1905 a lui Kerennky în revoluţia proletară şi a dus la ieşirea Rusiei din Antantă, aşa 

cum a fost înţelegerea dintre ultimul Împarat al Germaniei Wilhelm al II-lea şi 

Vladimir Ilici Ulianov – alias Lenin.   

În domeniul petrolului pagubele s-au ridicat la 4,4 milioane lire sterline pentru 

câmpurile de extracţie a petrolului, 2,1 miloane lire sterline pentru rafinăriile de petrol 

şi  cca. 2,6 mlioane de lire sterline pentru stocurile de petrol incendiate. 

4.2.  Dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial  

Urmare a Conferinţei de la Yalta din 4 - 11 februarie 1945 dintre Stalin, 

Roosvelt şi Churchil, România a fost lăsată în zona de influenţă a Rusiei bolşevice. 

Prin Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944 s-a stabilit cuantumul 

dezpăgubirilor de război faţă de Rusia la 300 miloane de dolari, dar  odată cu 

înfiinţarea SOVROM-urilor din perioada 1950-1955, întreaga economie a fost supusă 

exploatării sălbatice în beneficiul URSS, aşa cum a fost deja prezentat în paragrafele 

anterioare. 

4.3.  Ultimii 28 de ani 

Domnul Cătălin Georgescu, directorul Executiv al Departamentului ONU 

pentru Indicele Global al Sustenabilităţii, într-o emisiune a Televiziunii Romane din 

22 mai 2018, moderată de jurnalista Monica Ghiurco, a estimat că toate pierderile 

României de la 1504, după domnia lui Ştefan Cel Mare, până în 1990 sunt mai mici 
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decât ce a pierdut România în aceşti ultimi 28 de ani, după 1990; aceste pierderi se 

ridică la un trilion de euro și sunt datorate lipsei unei viziuni naţionale de dezvoltare 

care a dus la vânzarea pământului, dezindustrializarea, destructurarea economiei şi  

subordonarea  acesteia celor 250 de  corporaţii străine  care deţin puterea. 

În ultimii 28 de ani România a fost condusă de 28 de Prim Miniştri, dintre 

care 21 de stânga, 5 de dreapta, şi 2 independenţi cu o medie de cca. un an pe post, cu 

excepţia a doar a patru miniştri care au avut câte  un mandat de cca. 4 ani. 

 Stânga a condus România timp de 20 ani, mai reprezentativi fiind: Petre 

Roman 2 ani, Nicolae Văcăroiu 4 ani, Adrian Nastase 4 ani, Victor Ponta 4 ani. 

 Dreapta a condus timp de 6 ani, mai reprezentativi fiind Emil Boc 4 ani şi 

Radu Vasile 2 ani. 

Independenţii au condus timp de 2 ani: Mugur Isărescu - un an şi Dacian 

Cioloş - un an.  

După 2016, în decurs de cca. 2 ani PSD a schimbat 3 prim miniştri, ceea ce 

dovedeşte că se poate şi mai puţin de un an pentru un mandat de prim ministru.                                                    

Sunt ţări care s-au dezvoltat chiar dacă nu au avut prim miniştri în perioade 

îndelungate, cum este cazul Italiei şi Belgiei, dar aceste ţări au o îndelungată tradiţie 

democratică şi mai cu seamă parlamentră, de care România nu a putut beneficia dupa 

46 de ani de comunism din 1944 până în 1989, în spatele Cortinei de Fier. 

Problema este că o ţară nu poate să se dezvolte fără o strategie pe termen 

mediu şi lung la care să contribuie toate guvernele aflate vremelnic la putere,  

rezultată din consultarea cu personalităţi reprezentative din mediul academic, 

universitar, economic, de afaceri, cercetare dezvoltare, societatea civilă, etc., prin care 

să-şi propună anumite ţinte de atins în mai multe cicluri electorale. 

Cu muncă bine platită şi responsabilitate pe măsură, cu resursele energetice şi 

agricole însemnate de care dispune România, bine valorificate, s-ar putea să depăşim 

marasmul în care ne găsim: 

1. Potrivit Raportului întocmit de Banca Naţională a României, Produsul 

Intern Brut (PIB), adică veniturile realizate pe teritoriul României, este de 26500 

USD/locuitor, aproximativ egal cu cel pe care-l avea Elveţia cu 30 de ani în urmă, 

adică în 1989 şi de cca. 3 ori mai mare decât cel din ultimii ani de comunism.  

2. Venitul  Naţional Brut (VNB), adică veniturile realizate de persoane sau 

firme româneşti, este mai mic cu cca. 4 miliarde de euro pe an decât PIB, sumă care 

ia drumul către firmele mamă străine care activează  în România, sub diferite forme: 

profit, dividende,  servicii, inginerie, cercetare, etc.             

Venitul  Naţional Brut (VNB), adică veniturile realizate de persoane sau firme 

româneşti, este mai mic cu cca. 4 miliarde de euro pe an decât PIB; această sumă ia 

drumul către firmele mamă străine care activează  în România, sub diferite forme: 

profit, dividende,  servicii, inginerie, cercetare, etc.                                           

 3.  Datoria externă pe termen lung este de cca. 70 miliarde euro pentru care se 

plăteşte anual o sumă de 9,4 miliarde euro drept serviciul datoriei care cade în sarcina 

generaţiilor viitoare, sarcină grea ținând seama de declinul natalităţii şi de rata 

ridicată a exodului tinerilor care muncesc în străinătate. 

 4.  Ponderea investiţiilor publice şi private din PIB a scăzut continuu din 2008 

(ultimul an al unui guvern de dreapta) de la 37 % la 22 % în 2017, iar investiţiile 

publice au scăzut, în aceeaşi perioadă de la 6,7 % în 2008 la 3,6 % în 2017.  
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5.  Din Populaţia României, socotită a fi de 20 121 641 locuitori, 5 846 336 

persoane, în majoritate tineri şi persoane active, lucrează în afara ţării,  dintre care 3,4 

milioane în Uniunea Europeană: Italia, Spania, Franţa, Anglia, etc.  

 6.  În 2017 34,4 %  din populaţia activă rămasă în România nu a avut serviciu, 

dintre care două treimi sunt femei, beneficiind doar de un ajutor de subzistenţă aflat la 

dispoziţia primăriilor. 

 7. Balanţa de plăţi externe a României este deficitară, deficit la care sectorul 

petrol-petrochimie-chimie contribuie cu cca. 6,81 miliarde de euro (export 2,28 

miliarde euro şi import 9,09 miliarde euro). 

 8. România dispune de o suprafaţă de 9,4 milioane hectare de teren agricol cu 

fertilitate ridicată, dar administrează numai 50 kg îngrăşăminte la hectar, comparativ 

cu: Albania 87 kg., Austria 100 kg., Belgia 286 kg., China 364 kg. În plus, producţia 

internă de îngrăşăminte chimice a scăzut de la 8 milioane de tone în 1989 la numai 

0,6 miloane de tone în 2017.    

 

5. Ce trebuie făcut ! 

1. Votul obligatoriu pentru cetăţenii României şi stabilirea unor criterii  de: 

sănătate mintală, onestitate, moralitate, pregătire intelectuală şi profesională pentru 

candidaţii la funcţii publice. 

2. Reformarea partidelor politice după principiul în slujba poporului şi nu al 

propriei înavuţiri.  

3. Păstrarea echilibrului între puterile statului: executivă, judecătorească şi 

legislativă, independenţa şi controlul reciproc al acestora pentru împiedecarea 

acumulării, deţinerii şi exercitării absolute a puterii, cu respectarea drepturilor  

fundamentale ale cetăţenilor.  

4. Revenirea la alegerile generale şi locale  în două tururi. 

5. Resursele energetice naţionale şi distribuţia acestora trebuie păstrate şi 

exploatate în beneficiul poporului român. 

6. Reindustrializarea ţării pornind de la ceea ce a rămas nedemolat după 1990 

şi poate fi  modernizat la nivelul tehnicii actuale existente în/din Uniunea Europeană, 

în care suntem membri, cu consultarea specialiştilor cu înaltă calificare români şi 

străini. 

7. Oprirea vânzării terenului agricol şi pădurilor către cetăţeni străini care nu 

au vechimea şi domiciliul stabil de cel puţin 10 ani în România.                                            

8. Dreptul de preempţiune la vânzarea și cumpărarea de pământ între membrii 

familiei, fără limită de grad de rudenie, indiferent de domiciliul acestora pe teritoriul 

României. 

9. Crearea de condiţii economice, financiare, sociale şi locuri de muncă pentru 

aducerea în ţară a diasporei româneşti care este a doua în lume ca număr de persoane, 

după Siria, în urma dezastrului economic instaurat de toate partidele care au guvernat 

în România după 1990. 

10. Elaborarea unor strategii. 

  

După 1990, România nu a dus lipsă de strategii de dezvoltare pe termen mediu 

şi lung, problema este că nu s-a realizat mai nimic din ceea ce s-a promis şi 

preconizat în respectivele strategii în ultimii 30 de ani. Dintre acestea menţionez doar 

trei lucrări și anume :  



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 3/2018 71 

 2008, Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României: orizont 

2013-2020-2030 elaborată de Guvernul României, Ministerul Mediului şi 

Dezvoltarii Durabile, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare PNUD 

şi Comisia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă CNDD. 

 2010, Reindustrializarea României: Politici şi Strategii elaborată de 

Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico – Sociale –ASPES: 170 pagini  

 2015, Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Vol 1 şi Vol 

2, elaborate de Academia Română, 939 pagini.                                              

 

Personal m-am străduit şi le-am studiat, cu răbdare, cu creionul şi coala de 

hârtie alături şi mărturisesc că se pot alege unele idei  de dezvoltare din noianul de 

date, cifre şi citate cuprinse în strategiile mai sus menţionate, în care s-a făcut paradă 

de erudiţie a autorilor, dar soluţiile posibile lipsesc sau sunt privite mult prea de sus şi 

confuz prezentate realităţile şi perspectivele. 

Mă îndoiesc că strategiile mai sus menţionate au fost studiate de conducătorii 

autorităţilor politico-economice ale statului în cei aproape 30 de ani şi, în consecinţă, 

acestea zac prăfuite în bibliotecile autorilor sau în birourile mai marilor vremii, în 

timp ce, din când în când, la reuniuni aniversare, autorii acestor strategii se dau 

rotunzi conform obiceiului dâmboviţean: nu slujindu-şi ţara ci lustruindu-se pe ei.  

Trebuie să încetăm să denigrăm tot trecutul nostru, să recunoaştem ce a fost 

bun, să nu repetăm greşelile acestuia şi să ne concentrăm pe reconstrucţia bunăstării, 

începând cu pilonul de bază INDUSTRIA. 

La concepţia şi proiectarea integrată, construcţia şi modernizarea industriilor 

prelucrării petrolului, petrochimiei şi chimiei româneşti, după anii 1960 până în 1990, 

nu putem uita contribuţia unor personalităţi ştiinţifice de vârf ale ingineriei româneşti, 

dar şi din ţările dezvoltate industrial, personalităţi şi companii pe care le vom 

menţiona pe scurt în cele ce urmează: Mihail Florescu, Ion Velea, Gheorghe Caranfil, 

Costin Neniţescu, Valeriu Vântu, Viorel Robu, Emilian Bratu, Sergiu Raseev, Sorin 

Roşca, Marcel Timuş, Mihai Petrescu, Gheorghe Manolescu, Nicolae Popovici, 

Cornel Todireanu, Constantin Carloganu, Aurel Teodoru, Ivanuş Gheorghe, Macriş 

Valeriu, Nicolae David,  Mircea Iliescu,  Ion Vacarciuc, Marin Traian, Savel 

Matache, Nicolae Mărculescu, Ştefan Teodorescu,  Bujor Olteanu, Ileana 

Dobrogeanu, Gheorghe Zgaia, Ştefan Stirimin, Şerban Solacolu, Ion Teoreanu, Petre 

Baltă, Dumitru Becherescu, Maria Georgescu, Gavril Muscă, Pop Grigore, Vasile I. 

Pârvulescu, Ioan Călinescu, Ştefan Czerni, Adrian Turcu, Coica Ion, Ion Stoicescu, etc.  

Directori de uzine şi constructori care au contribuit la realizarea 

unităţilor industriale din prelucrarea petrolului, petrochimiei,  chimiei şi a celor cu 

profil asociat: Valentin Ioniţă, Tiberiu Boteanu, Valentin Anastasiu, Petre Bunea, Pop 

Petre, Constantin Roncea, Gheorghe Stănescu, Costin Traian, Mihai Georgescu,  

Popa Alecu, Gheorghe Davidescu, Laurian Beldeanu, Mircea Laba, Dumitru Niculi, 

Constantin Roibu, Radu Olaru, etc. 

Următoarele companii româneşti de cercetare-dezvoltare: IPROCHIM, 

IPRAN, IPROSIN, ICECHIM, IPIP, PETROCHIM, ICPPG şi companii străine 

renumite precum: Stone-Webster (cracare catalitică în strat fluidizat), ICI - Simon 

Carves (polietilenă de mică densitate) şi Davy Mc Kee (alcooli oxo)  din Anglia, 

Linde AG (coldbox), Lurgi (piroliza hidrocarburilor, metanol, anhidrida ftalică), 

Krupp (dimetiltereftalat), UDHE (electroliza clorurii de sodium cu membrane) 

BALKE DURR (anhidrida ftalică), Glatt Gmbh şi Klauss Maffei din  Germania, 
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Fluor Daniel şi KTI (cuptoare de piroliză a hidrocarburilor)  din Olanda, Scientific 

Design (oxid de etilenă), AMOCO (acrilonitril), UOP (cracare catalitică în strat 

fluidizat), SHAW Group (modernizare cracare catalitică) şi GTC Company din USA 

(modernizare dimetiltereftalat), Toyo Engineering (clorură de vinil), Mitsui 

Petrochemicals (polietilena de mare densitate şi polipropilenă) din Japonia, SIR 

(fenol – acetonă), Montecatini (oxid de etilenă) şi Permelec (soda caustică) din Italia, 

etc., au furnizat tehnologii moderne pentru perioada la care ne referim, înainte de 

1990, unele dintre acestea viabile şi în prezent.                                       

 Instalaţiile mai sus menţionate  trebuiau să fie modernizate după 1990 şi nu 

categorisite - O grămadă de fier vechi - aşa cum le-a declarat  Primul Ministru al 

României  Petre Roman, după care a urmat  vânzarea ca  fier vechi a acestora.      

Lucrarea, Cartea Albă a Reindustrializării României, care apare în 

februarie 2019  in  Editura AGIR, la elaborarea căreia au colaborat cei mai de seamă 

specialişti în cele 12 subdomenii ale chimiei,  prezintă soluţii mai pământene, şi 

anume: să pornim de la ceea ce ne-a rămas nedemolat dupa 1990, să verificăm 

posibilitatea repornirii acestor unităţi după o minuţioasă testare a stării mecanice şi a 

potenţialului lor de dezvoltare şi modernizare, urmărind o mai bună folosire a 

resurselor indigene de petrol şi gaze de care dispune România, prin  chimizarea 

superioară a acestora. 

 

Decembrie 2018, Bucureşti 
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GHEORGHE IVĂNUŞ – EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

 
        Gheorghe Ivănuş, n.26 iulie 1931, com. Marghia, jud.Argeş; absolvent al Liceului Teoretic 

I.C.Brătianu din oraşul Piteşti (1950) şi al Institutului de Petrol şi Gaze din Bucureşti, Facultatea de 

Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (1956), cu Diploma de Merit. Stagiul de  producţie l-a efectuat 

timp de 4 ani, în perioada 1956 – 1960 la Rafinaria nr 7 Brazi, unde a lucrat ca Şef de Instalaţie 

Distilare atmosferică a ţiţeiului şi apoi ca inginer operator în cadrul Instalaţiei de Cracare termică, 

instalaţie care la acea vreme avea cel mai ridicat grad de complexitate din rafinăriile româneşti. În anul 

1960 s-a transferat de la Rafinaria nr 7 Brazi la institutul de proiectare IPROCHIM din Bucureşti unde 

a lucrat până în anul 1994. În această perioadă a lucrat direct în proiectarea tehnologică de bază, 

activitate care s-a materializat în elaborarea schemelor tehnologice de proces şi în dimensionarea 

utilajelor tehnologice, plecând de la datele de cercetare furnizate de institutele de cercetare din ţară sau 

obţinute în cadrul unor contracte cu licenţiatori din străinătate, sub formă de Know-How. Astfel, în 

această perioadă a lucrat direct în proiectare, îndeplinind următorele atribuţii: Şef de proiect tehnolog, 

Şef de proiect complex, Inginer şi Şeful Consiliului Tehnico-Stiinţific al Departamentului Petrochimic 

din PROCHIM (1985-1993). 

        Este Doctor inginer în petrochimie (1979), cu lucrarea „Cinetica pirolizei amestecului de 

hidrocarburi”. A fost distins cu Premiul Gh. Spacu al ACADEMIEI  în anul 1980, pentru lucrări 

ştiinţifice şi brevete din domeniul petrochimiei. Din anul 1970 a fost  expert UNIDO Viena, în 

probleme de inginerie petrochimică, perioadă în care a publicat mai multe lucrări tehnico-stiinţifice şi a 

efectuat mai multe misiuni în străinătate în calitate de expert UNIDO. Între 1980-1992 a activat ca 

Profesor Asociat la Institutul Politehnic din Bucureşti la Facultățile de Chimie Industrială – Catedra de 

Inginerie Chimică, ca titular al cursului Proiectarea şi Montajul Instalaţiilor Chimice, curs publicat 

apoi în 1999 sub denumirea – Introducere în Ingineria Schemelor Tehnologice şi în cadrul Catedrei de 

Polimeri – a predat cursul de Materiale Compozite la cursuri de zi, în perioada 1988-1992. 

 A condus, de asemenea, cca 20 proiecte de diplomă, repartizate de conducerile catedrelor la 

care a activat, pe parcursul anilor 1985-1990. Este cercetător principal gradul I. Din anul 1994-prezent 

este şi acţionar unic şi la SC Global Partener Com SRL – firmă de inginerie tehnologică pentru 

prelucrare ţiţei şi petrochimie. În paralel cu activitatea de proiectare propriu zisă, a efectuat cercetări 

ştiinţifice cu baza experimentală de laborator şi pilot de industrie, ale căror rezultate au fost publicate în 

reviste din ţară şi din străinătate, în domenii cum sunt: cinetica şi termodinamica pirolizei 

hidrocarburilor pure şi a amestecului acestora, viteze de reacţie şi a distribuţii de produse, conversie 

totală şi randament în produsele dorite, conversia metanolului la olefine inferioare – etilena şi propilena 

– pe catalizatori de tip zeolitic ZSM, piroliza catalitică a hidrocarburilor, sinteza izoprenului, analize de 

risc etc. 

 Dintre  numeroasele sale publicaţii  tehnico-ştiinţifice-începând cu anul 1958 - la doi ani de la 

absolvirea Institutului de Petrol şi Gaze din Bucuresti -  care au însumat peste 60 de titluri şi 15 000 

pagini, din domeniul tehnologiilor chimice şi petrochimice, se pot menţiona: Piroliza Hidrocarburilor, 

Monomeri de Sinteza, Cursul Universitar Proiectarea şi Montajul Instalaţiilor Chimice, Introducere în 

Sinteza Schemelor Tehnologice, Ingineria Fluidizării, Tratat de Produse Petrochimice de Bază, Tratat 

de Produse Petrochimice Macromoleculare, Tratat de Produse Petrochimice Prelucrate, Tratat de 

Chimie Organică Industrială, Istoria Petrolului în Romaânia, Industria de Petrol şi Gaze din 

România, The Petroleum and Gas Industry in Romania, The Petroleum and Gas History of Romania, 

Industria Chimică  Petrochimică şi de Petrol din România, Cartea Albă a Reindustrializării Sectorului 

de Petrol-Petrochimie-Chimie din România.   
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O filă de istorie - Combinatul Chimic Târnăveni 

 
Combinatul Chimic Târnăveni în anii 1975-1980. 

Combinatul Chimic Târnăveni, cunoscut prin producţia de carbid, dar şi 

printr-o mare diversitate de produse chimice, s-a înfiinţat la începutul secolului XIX 

datorită zăcămintelor minerale din zonă, a rezervelor de gaz metan, a abundenţei 

lemnului necesar producerii mangalului şi a căii ferate construită încă de la sfârsitul 

secolului al XIX-lea.  
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Fabrica de Zahăr Târgu-Mureş şi Combinatul Chimic Târnăveni - trecut glorios, prezent ruinat 

 

După descoperirea în 1912 a gazului metan, în apropierea Târnăvenilor, s-au 

creat condiţiile dezvoltării preponderente a industriei chimice anorganice și a 

industriei materialelor de construcții. Astfel în 1916 se construiește o uzină de 

materiale explozibile, gaze de luptă şi îngrăşăminte chimice denumită NITROGEN, 

în jurul căreia se va dezvolta platforma chimică. 
 

 

Uzinele Nitrogen din Târnăveni 
 

După aproape 20 de ani de la construcţia primei fabrici de carbid în SUA 

(1898), în cadrul uzinei NITROGEN, în anul 1916, se fabrica carbid într-un cuptor cu 

arc electric care utiliza energia electrică produsă de o centrală pe bază de gaz metan. 

Succesul primului an de producţie a determinat ca în toamna anului 1918 să se pună 

în funcţiune două cuptoare de carbid cu o putere de 4 MW fiecare şi o instalaţie de 

fabricare a cianamidei de calciu. În anul 1923 pe platforma NITROGEN se pune în 

funcţiune o instalaţie de electroliză a clorurii de sodiu prin procedeul cu diafragmă, 

iar în 1925 începe să se producă clorura de calciu. În 1936, se construieşte o instalaţie 

de fabricare a amoniacului din sinteza directă din elemente şi o fabrică de faianţă, iar 
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în 1938 se pune în funcţiune, în premieră naţională, o instalaţie de obţinere a clorurii 

de amoniu. În anul 1942, în plin război, la uzina NITROGEN s-a fabricat prima șarjă 

de aluminiu din România, din care s-a turnat o plachetă care se află la Muzeul 

Municipal Târnăveni de pe Târnava Mică şi care a marcat acest eveniment al istoriei 

industriale din România. 

  
Prima placă de aluminiu din România 

 

Pe placheta este înscris anul 1942 şi textul Primul aluminiu făcut în 
România la Uzinele Nitrogen din Târnăveni sub domnia glorioasă a M.S. Regele 
Mihai I şi conducerea Mareşalului Ion Antonescu la iniţiativa ing. I. Gigurtu, 
preşedintele societăţii Nitrogen. 

În 1920 s-a înființat societatea metalurgică „MICA" Târnăveni, filială a unui 
puternic concern industrial german, care avea ca obiect de activitate prelucrarea 
pirometalurgică a minereurilor metalelor nobile şi metalelor grele. Aici s-au prelucrat 
minereuri cupro-aurifere și s-au extras metalele prețioase din minereurile din zona 
Baia Mare. 

După 11 iunie 1948, cele două societăţi fuzionează şi formează Uzinele 
Chimice NITROGEN, care pâna în anul 1969, ca urmare a reorganizărilor succesive 
ale industriei chimice româneşti s-a denumit: Uzinele Chimice Târnăveni, 
Combinatul Chimico-Metalurgic, Combinatul Chimic nr.2, Combinatul Chimic "Karl 
Marx" sau Combinatul Chimic Târnăveni. În anul 1969, Combinatului Chimic 
Târnăveni devine sediul unuia din cele două grupuri industriale care concentrează 
industria chimică anorganică din România şi anume: Grupul Industrial de Chimie 
Târnăveni, care după o ultimă reorganizare în anul 1973, redevine Combinatul 
Chimic Târnăveni şi face parte, pâna în anul 1990, din Centrala Industrială de 
Produse Anorganice - Râmnicu Vâlcea. 

De-a lungul anilor, în Combinatul Chimic Târnăveni s-au realizat importante 
sinteze de produse chimice în premieră națională şi mondială şi s-au testat, la fază 
industrială, tehnologii care, preluate de marile platforme chimice din ţară, au 
constituit ramuri noi ale industriei chimice. În perioada anilor 1955 - 1960 s-au testat 
tehnologiile de obţinere a policlorurii de vinil şi a superfosfatului de calciu şi s-au 
fabricat în premieră naţională bicromat de sodiu şi produse industriale din gresie 
antiacidă necesare echipării instalaţiilor din industria chimică în expansiune în 
perioada respectivă. În cadrul acţiunii de profilare a industriei chimice românesti şi a 
aplicării programelor naţionale de dezvoltare, la Târnăveni s-au realizat importante 
investiţii şi anume: trei cuptoare de carbid cu o putere instalată de 40 MVA fiecare, 
şase cuptoare pentru obţinere a varului din descompunerea termică a calcarului (1962 
- 1971), s-au construit instalaţia pentru obţinerea oxidului de zinc (1968), instalaţia de 
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obţinere a sărurilor de bariu (1973), instalaţia de antidăunători pe bază de sulf (1974 - 
1975), instalaţia de bicromat de sodiu (1980), instalaţia de anhidridă cromică (1982), 
instalaţia de acid formic şi de acid oxalic (1983), instalaţia de acid fluorhidric şi 
criolit (1984) şi instalaţia de freoni (1988). 

Combinatul Chimic Târnăveni a fost producător unic în România de carbid, 
bicromat de sodiu şi compuşi cu crom, antidăunători pe bază de sulf, săruri de bariu, 
compuşi cu fluor şi produse industriale din gresie antiacidă. 
 În 90 de ani de fabricare, producţia de carbid a depins de consumul solicitat de 
piaţa internă şi de cererea la export; apogeul producţiei a fost atins între anii 1972-
1978 când cu o producţie de 324.000 t/an carbid, România a ocupat locul al 4-lea în 
Europa şi al 6-lea în lume. În această perioadă, mai mult de jumatate din producţia de 
carbid, s-a exportat în 38 de tări. 

În anul 1991, în tumultul schimbărilor din România, Combinatul Chimic 
Târnăveni s-a împărţit în două societăți: BICAPA și CARBID-FOX S.A. BICAPA a 
preluat instalaţiile pentru producerea sărurilor anorganice (compuși ai bariului și ai 
cromului) şi s-a menţinut pe piaţă până în 2007 când s-a închis din cauza adaptării 
greoaie la economia de piaţă şi a comenziilor reduse de pe piaţă internă. 

S.C. CARBID-FOX S.A. s-a înfiinţat pe scheletul vechii secţii de carbid şi a 
devenit un agent industrial activ în economia naţională şi mondială în care, în 
perioada 2002-2003, au activat circa 2.000 de angajaţi. Eforturile depuse pentru 
obţinerea şi comercializarea carbidului, pentru modernizarea tehnologiilor pentru a 
conferi un grad înalt de prelucrare a materiilor prime la un consum energetic redus, au 
menţinut firma ca unic producător de carbid pe piaţa internă, dar şi de exportator a 
80% din producţie în peste 40 de ţări. Cu toate că produsele au fost apreciate de 
partenerii români şi străini, greşeli de management au condus firma, în anul 2006, la 
faliment şi la încetarea producţiei, iar din iulie 2009 societatea a fost cumpărată de SC 
Terra Holdings care nu a mai reluat producţia. 

În prezent, la Târnăveni, Complexul Chimic care a stat la baza dezvoltării 
oraşului şi a industriei chimice româneşti şi-a închis porţile.  

 

 
 

 

  

Ruinele unui bastion al industriei chimice din România: Combinatul Chimic Târnăveni 
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Întemeierea industriei în acest oraş s-a făcut în perioada Imperiului austro-

ungar când la Târnăveni se rafina aurul şi a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în 

perioada comunistă, când combinatul a produs o gamă variată de produse pentru 

diversele industrii din acea perioadă: de la substanţe pentru tăbăcărie, la insecticide şi 

substanţe pentru tratamentul arborilor ori baze pentru vopselele necesare industriei 

constructoare de maşini. 

După închiderea unităţilor productive, au rămas trei bataluri în care sunt 

depozitate circa 2,5 milioane tone de deșeuri chimice. Acestea au fost declarate 

bombe ecologice, deoarece nu au fost securizate, dar care constituie o mărturie că, o 

dată, acolo s-au fabricat: carbid, bicromat de sodiu, sodă caustică, acid clorhidric, 

hipoclorit de sodiu, acid sulfuric, sulfat de aluminiu, alaun de amoniu, sulfat de sodiu, 

policlorură de vinil, săruri anorganice de mic tonaj, dar şi plăci de faianţă, vase şi 

conducte din gresie antiacidă, tuburi de canalizare din gresie, cărămizi antiacide, plăci 

de pardoseală şi altele şi altele.... 
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ALUM S.A. TULCEA
mai aproape ca oricând de o tehnologie nepoluantă 

Introducere
Alum S.A. Tulcea este cel mai mare producător de alumină din sud-estul 

Europei. Produsele fabricate în prezent sunt: alumina calcinată gama de uz 
metalurgic, aluminele nemetalurgice: alumina alfa, alumina hidratată produs umed și 
produs uscat, precum și aluminatul de sodiu brut. Începând cu anul 2018, Alum S.A. 
Tulcea va produce și câteva sortimente de alumină hidratată clasificată, măcinată și 
nemacinată din clasa aluminelor speciale. 

Figura 1. Vedere de ansamblu a fabricii de alumină 

Materia primă, bauxita alumino-goethitică, este achizitionată din Sierra Leone 
(aceasta a fost singura materie prima cu continut de aluminiu procesată din 2011 până 
în prezent). Tehnologia aplicată este tehnologia Bayer clasică, variantă adaptată la 
specificul bauxitei gibsitice (tip alumino-goethititică) procesate la Alum S.A. Tulcea.  

Produsul secundar, reziduul de bauxită (șlamul roșu), este clasificat de 
autoritățile de mediu ca un deșeu nepericulos și ca urmare, este stocat într-o haldă 
special construită la 5 km distanță față de unitatea de producție. 
Alum S.A. Tulcea este parte integrantă în linia de producție a aluminiului românesc, 
de la materii prime până la aluminiu primar și produse din aluminiu, inclusiv 
produsele de aluminiu pentru industria aeronautică.  
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Tehnologia aplicată cuprinde următoarele faze tehnologice:  
- Măcinarea reactivă a bauxitei (însoțită de dizolvarea parțială a gibsitului și 

precipitarea parțială a silicei sub formă de aluminați de sodiu, calciu și 
magneziu sau combinații ale acestora); 

- Predesilicierea amestecului de reacție și digestia completă a bauxitei în leșia 
sodică concentrată până la extracția cu randamentul cel mai mare posibil a 
aluminiului din bauxite sub formă de aluminat de sodiu; 

- Îngroșarea suspensiei de reziduu de bauxită în leșia concentrată și separarea 
leșiei clare de aluminat de sodiu de reziduul de bauxită (șlamul roșu); 

- Filtrarea leșiei de aluminat de sodiu pe pat de aluminat tricalcic (TCA); 
- Descompunerea aluminatului de sodiu și cristalizarea hidroxidului de aluminiu 

(alumina hidratată) cu randamentul optim și cu puritatea cât mai ridicată; 
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Figura 2. Particula agregat de hidroxid de
aluminiu (alumina hidratată)

Figura 3. Distribuția statistică a dimensiunii 
celor mai mici unități cristaline în particula 

agregat de hidroxid de aluminiu

- Filtrarea hidroxidului de aluminiu și separarea leșiei sodice epuizate;  

Figura 4. Distribuția atomilor de sodiu, de calciu, de magneziu și de siliciu (impurități) pe 
suprafața particulelor (aglomerate) de hidroxid de sodiu 
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- Concentrarea leșiei sodice epuizate și refacerea leșiei sodice concentrate (prin 
adaosuri de hidroxid de sodiu proporționale cu cantitatea de hidroxid de 
aluminiu extrasă ca produs finit), necesară în faza de digestie a procesului 
tehnologic;

- Calcinarea hidroxidului de aluminiu până la conversia totală a acestuia în 
gama alumină metalurgică;  

- Prelucrarea hidroxidului de aluminiu și obținerea aluminelor nemetalurgice.   
- Stocarea ecologică a reziduului de bauxită. 

Tehnologia Bayer de prelucrare a bauxitelor este o tehnologie a fazelor
mineralogice și a aditivilor. În fiecare fază tehnologică anumite faze mineralogice se 
consumă cu randamente variabile și noi faze mineralogice se formează cu randamente 
și caracteristici variabile. Aditivii accelerează sau blochează procese fizice și chimice 
importante în tehnologia Bayer sau măresc puritatea, randamentul și viteza de 
separare a produselor principale ale tehnologiei (în principiu, alte faze mineralogice
nou formate).

Producția de alumină calcinată reprezintă aproximativ 85% din producția 
fabricii. În mare parte acest produs este destinat producției de aluminiu primar la Alro 
S.A. Slatina, restul fiind exportat. Aproximativ 15% din alumina hidratată produsă 
este convertită în urmatoatele produse: hidroxid de aluminiu umed cu un conținut de 
umiditate 6%, hidroxid de aluminiu uscat cu un conținut de umiditate 0,2%, alumină 
calcinată cu diverse granulații (ALC și ALK), alumină calcinată cu un conținut redus 
de sodă (low soda alumina) și alumina alfa. O bună parte din aceste produse, precum 
și altele livrabile în anii următori, sunt exportate. 

Figura 5. Destinațiile exportului de produse fabricate la Alum S.A. Tulcea 

Pe lângă producția diverselor sortimente de alumine, Alum S.A. Tulcea
desfășoară și o intensă activitate de cercetate științifică și tehnico-economică destinată 
creșterii și diversificării producției, îmbunătățirii calității produselor fabricate, 
diminuării emisiilor poluante și reducerii consumurilor de materiale și de energie. Un 
loc central în activitatea de cercetare îl ocupă programele de ecologizare a tehnologiei 
aplicate și programele de identificare a căilor de utilizare și valorificare a reziduului 
de bauxită (șlamul roșu). 
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Alum SA Tulcea este membru în clusterele naționale Magurele High Tech
Cluster și GoElectric, precum și în clusterul european Innovation Hub, format la
inițiativa European Aluminium Association (Asociația europeana a producătorilor de 
aluminiu) la KU Leuwen, Belgium.

De asemenea, Alum S.A. Tulcea face parte din consorțiul de companii 
producătoare de alumină din Europa care participă la realizarea proiectului european
Remov.Al: Removing the residue disposal from the primary aluminium and other
metallurgical sectors.

1. Scurt istoric al dezvoltării tehnologice pe platforma Alum S.A. Tulcea 
 1978 - Punerea în funcțiune a uzinei de alumină Tulcea. Capacitatea de 

producție: 250.000 tone/an. Tehnologia: Bayer – Aluterv. Materii prime: 
bauxite boehmitice și bauxite diasporice; 

 1982 – 1986 - Prima etapă de retehnologizare. Capacitatea de productie crește 
până la 400.000 tone/an; 

 1996 - Alum S.A. Tulcea este achiziţionată de Balli Group London;
 1999 - A doua etapă de retehnologizare. Se atinge capacitatea de 

producţie de 450.000 tone/an.  
 2000 -  A treia etapă de retehnologizare. Este pusă în funcțiune instalația de 

calcinare în strat fluidizat, iar producția de alumină calcinată floury este
înlocuită de producția de alumină calcinată sandy;

 2005 - Alum S.A. Tulcea este achiziționată de Alro SA Slatina și devine 
principalul furnizor de alumină calcinată al acestei unități;  

 2006 - A patra etapă de retehnologizare. Se atinge capacitatea de producţie 
de 600.000 tone/an;

 2008 - A cincea etapă de retehnologizare. Trecerea termocentralei de la 
funcționarea cu păcură drept combustibil la funcționarea cu gaze naturale, 
având ca rezultat reducerea conținutului de gaze cu efect de seră și a SOx

în gazele de ardere;
 2010 - A șasea etapă de retehnologizare. Schimbarea modalității de 

depozitare a reziduului de bauxită (șlamul roșu) de la depozitarea în faza 
lichidă (iaz de decantare) la depozitarea în faza densă, conform solicitării 
Comunitații Europene; 

 2011 - Alum S.A. Tulcea achiziționează compania de exploatarea bauxitei 
Sierra Minerals Ltd (SML), Sierra Leone și astfel, bauxita alumino-goethitică 
devine principala materie primă pentru fabricarea aluminei. 

 2012 - A șaptea etapă de retehnologizare. Punerea în funcțiune a filtrului 
orizontal Bokela și diminuarea semnificativă a umidității hidroxidului de 
aluminiu fabricat (de la 12% la maxim 6%);

 2014 - A opta etapă de retehnologizare. Îmbunătățirea mixului de 
producție prin diversificarea gamei de produse non-metalurgice cu 
valoare adaugată mare și foarte mare; 

 2017-2018 - Instalarea sistemelor de ardere cu recircularea gazelor de
ardere, având ca efect reducerea NOx în gazele evacuate în atmosferă; 

 2018 - Creșterea competitivității și profitabilității prin dezvoltarea de 
produse speciale cu valoare adaugată mare (exemplu: hidroxidul de 
aluminiu uscat măcinat și clasificat destinat unor aplicații de nișă de înaltă 
calificare).
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2. Strategiile de dezvoltare ale Alum S.A. Tulcea
Principalele strategii de dezvoltare tehnologică ale Alum S.A. Tulcea sunt:

 Creșterea competitivității companiei prin implementarea celor mai eficiente 
tehnici și tehnologii existente pe plan mondial, recomandate prin programele 
BAT;

 Asigurarea securității energetice și a continuității proceselor tehnologice; 
 Creșterea eficienței energetice în strânsă corelație cu reducerea consumurilor 

de energie, de gaze naturale şi de alte utilităţi specifice, necesare în fluxul 
tehnologic;

 Dezvoltarea eco-eficientă și sustenabilă în conformitate deplină cu 
recomandările UE, referitoare la protecţia mediului și la emisiile de gaze cu 
efect de seră; 

 Dezvoltarea și creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată în structura 
producției la Alum S.A. Tulcea;

 Monitorizarea digitală a întregului proces tehnologic și introducerea de 
sisteme operaționale sigure, pentru aplicarea de măsuri corective în vederea 
optimizării parametrilor tehnologici.  
Începând cu anul 2005, strategiile de dezvoltare tehnologică ale Alum SA

Tulcea sunt corelate cu obiectivele de performanță ale principalului consumator de 
alumină calcinată, Alro S.A. Slatina.

Pentru realizarea obiectiveler strategice ale Alum S.A. Tulcea, au fost
elaborate programe de cercetare anuale și multianuale de implementare a noilor 
tehnologii competitive din domeniul exploatării și prelucrării bauxitei. 

3. Programe competitive pentru realizarea obiectivelor strategice
A. Programe competitive de creștere a eficienței energetice axate pe 

reducerea consumului specific de energie termică și de gaze naturale.
Principalele obiective ale acestor programe au fost:

 Optimizarea parametrilor tehnologici pentru eficientizarea consumurilor
energetice;

  Creșterea eficienței energetice prin aplicarea de noi tehnologii de ardere la 
cazanele de abur și la calcinatoare; 

 Creșterea eficienței energetice prin introducerea în fluxul tehnologic a 
schimbătoarelor de căldură performante și a echipamentelor de răcire cu 
circulație forțată, în vederea valorificării integrale a energiei termice în fiecare 
fază a procesului tehnologic; 

 Monitorizarea consumurilor de abur tehnologic și de gaze naturale prin 
dipecerate on-line și asigurarea de puncte de feed-back pentru reglări 
corective ale parametrilor de producție; 

 Aplicarea unui plan coerent de exploatare eco-eficientă a sistemului de 
recuperare a energiei din gazele de ardere;

 Extinderea operațională a instalației de leșiere a bauxitelor prin intgrarea 
sistemului de recuperare avansată a condensului din toate liniile tehnologice și 
respectiv, prin mărirea eficienței schimbătoarelor de căldură,  etc. 
Pe baza acestor programe, consumul specific de energie termică la cazanele de 

abur tehnologic s-a redus cu aproximativ 41 % în ultimii 12 ani, iar consumul specific
de gaze naturale s-a redus cu aproximativ 28% în ultimii 7 ani.

B. Programe competitive de creștere a eficienței energetice axate pe 
reducerea consumului specific de energie electrică. 
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 Întrucât optimizarea consumurilor de energie electrică reprezintă un deziderat 
prioritar în cadrul strategiei comunitare de dezvoltare durabilă, Alum S..A
Tulcea a întreprins o serie de acțiuni specifice pentru atingerea acestui 
obiectiv:

 Eficientizarea procesului tehnologic prin modernizarea și creșterea capacității 
echipamentelor tehnologice;

 Aplicarea de programe eco-eficiente axate pe introducerea de noi tipuri de
echipamenmte;

 Implementarea unui sistem dispecerizat de previzionare și monitorizare a 
consumurilor de energie electrică la nivel de uzină cu analize și reglări la 
intervale scurte de timp (15 minute);

 Focalizarea economiei de energie pe introducerea sistemelor de cogenerare de
înaltă eficiență, etc. 

Efectul aplicării acestor programe este ilustrat de evoluțiile a doi parametrii 
importanți de funcționare a Alum S.A. Tulcea: consumul specific de energie electrică 
pentru producția de alumină calcinată (kWh/tona de alumină calcinată) și consumul 
specific de energie electrică preluată din sistemul energetic național (kWh/tonă de 
alumină calcinată). 

Astfel, energia electrică consumată pe tonă de alumină calcinată, preluată din 
producția proprie a fabricii, a scăzut cu 44% în ultimii 12 ani, iar energia electrică pe 
tonă de alumină calcinată, preluată din sistemul energetic național a scăzut cu 37% în 
ultimii 7 ani. În plus, puterea turbogeneratorului a crescut anual cu 3-5 MW, începând
cu anul 2014.

Un efect direct al reducerii consumului de energie termică și electică, în 
calitate de producator, Alum S.A. Tulcea a redus substanțial și emisiile de gaze cu 
efect de seră, încadrându-se în cota alocată de certificate verzi. Cele mai importante 
diminuari în emisiile de CO2 au fost făcute între anii 2006 și 2010, când Alum S.A.
Tulcea a beneficiat de schimbarea combustibilului pentru termocentrală (trecerea de 
la pacură la gaze naturale). Restul reducerilor de emisii de CO2 sunt urmări firești ale 
altor programe de reducere ale consumului de combustibili și energie electrică, cum 
sunt: punerea în funcțiune a filtrului orizontal Bokela (însoțită de diminuarea 
semnificativă a umidității hidroxidului de aluminiu fabricat) și instalarea de 
sisteme de ardere cu recircularea gazelor după combustie, având ca efect 
reducerea NOx în gazele de ardere. Astfel, în 2018, emisiile de CO2 au fost cu
57% mai mici decât în anul de referință 2005. 

C. Programe competitive de reducere a consumului specific de apă 
industrială 

Diminuarea progresivă a consumului specific de apă industrială, ca obiectiv 
strategic major de conservare a resurselor, a fost axată, în principal, pe tehnologii 
performante aplicate pe segmentul răcirii apei tehnologice prin recirculare forțată. 
Aceste tehnologii au presupus implementarea tehnologiilor performante de transfer
termic și a echipamentelor cu capacități mari de producție și consumuri energetice 
moderate. Un rol important în reducerea consumurilor de apă industrială l-a avut 
redimensionare și reechiparea stației de captare a apei brute din Dunare. Conform 
datelor disponibile, în perioada 2010-2018, consumul specific de apă brută s-a 
diminuat de 5,8 ori, ajungând de la 33,2 mc/tonă de alumină calcinată în 2010, la 5,71 
mc/tonă de alumină calcinată în 2018. 
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D. Programe competitive de creștere a eficienței energetice axate pe 
diminuarea emisiilor de pulberi în producția de alumină calcinată 
Programele competitive de creștere a eficienței energetice prin diminuarea 

emisiilor de pulberi au avut următoarele obiective: 
 Raţionalizarea şi folosirea eficientă a materiilor prime; 
 Utilizarea eficientă a energiei şi controlul permanent al resurselor; 
 Monitorizarea permanentă a surselor generatoare de noxe și încadrarea 

emisiilor în limitele prevăzute în autorizaţiile emise de autoritățile de mediu, 
etc.

Aceste obiective au fost atinse prin investiții, precum: 
 răcirea aluminei calcinate în strat fluidizat și filtrarea gazelor de ardere,  
 filtrarea aerului folosit la transportul pneumatic al aluminei calcinate și la 

degazarea aluminei calcinate din silozuri,
 precum și introducerea de elemente de filtrare la stația de preparare a laptelui de 

var.
 Toate investițiile, efectuate în concordanță cu prevederile BAT, au avut efecte 

benefice în eficientizarea fluxurilor de producţie, în special în reducerea emisiilor de 
noxe. Ca urmare a acestor investiții, emisiile de pulberi s-au redus cu 30% la cuptorul 
de calcinare a aluminei hidratate și de 18,7 ori la silozurile de alumină calcinată. 

4. Descrierea haldei pentru stocarea reziduului de bauxită. 
Tehnologia de stocare a reziduului de bauxită a fost modificată începând cu 

anul 2009, când s-a trecut de la stocarea în halda tip iaz de decantare la îngroșarea 
șlamului și depozitarea reziduului de bauxită ca material umed liber curgător.  

Principalele modificări aduse de noua tehnologie constau în: 
 montarea îngroșătorului adânc și a sistemului de distribuție a pastei îngroșate 

la suprafața haldei de material semiuscat; 
 consolidarea barajelor;
 construcția unui dig de protecție în spatele barajului principal și închiderea 

ariei dintre baraj și noul dig, ecologizarea acestei arii și a unei suprafețe 
adiacente pe digul de protecție lateral (aproximativ 4,5 ha), precum și 
plantarea a 70.000 de arbori;

 construcția unui sistem de colectare a apelor pluviale și de prevenire a 
inundării haldei, format din două bazine colectoare racordate la două canale 
laterale de-a lungul haldei, care conduc apa direct în Dunare;

 montarea unui sistem de stropire a întregii suprafețe a haldei cu apă pentru a 
menține umezită întreaga suprafață a reziduului de bauxită depozitat; 

 construcția unui sistem de pompare pentru aducția suspensiei de reziduu de 
bauxită și un sistem de pompare pentru returnarea lichidului de transport în 
fabrică; 

 captarea apelor reziduale prin forajele piezometrice și monitorizarea calității 
exfiltratelor;

 colectarea apelor reziduale într-un rezervor central și tratarea acestora înainte 
de deversarea în Dunare;

 împrejmuirea haldei cu garduri supravegheate continuu;
Prin investițiile ulterioare, riscul de poluare a mediului a fost considerabil 

redus, comparativ cu vechea tehnologie pentru stocarea reziduului de bauxită.  
Toate modificările enumerate mai sus au fost făcute în colaborare cu 

specialiștii de la Hatch Ltd Australia, Universitatea Tehnică de Construcții București
și IPROLAM SA București.  
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 În prezent, funcționarea haldei este conformă cu toate recomandările 
directivelor UE privind protecția mediului. 

În ultimii ani, Alum SA Tulcea a apelat la mai multe servicii de monitorizare a
impactului de mediu, care au fost realizate de institute de cercetări cunoscute cum 
sunt ICIM București, INCD ECOIND București, INCD IMNR București, INCD 
ICECHIM SA București și altele. 
 De asemenea, autoritățile de mediu efectuează inspecții periodice la fața 
locului pentru a verifica conformitatea cu ultimile reglementări de mediu.  

Toate aceste activități suplimentare au condus la concluzia că impactul 
ecologic al zonei de stocare a reziduului de bauxită asupra zonei agricole 
înconjurătoare nu este semnificativ. 
 Fotografiile din figurile 6 - 10 ilustrează modul de funcționare al haldei ca o 
componentă activă a tehnologiei de fabricare a aluminei calcinate și impactul său 
minor asupra mediului ambiant.

Fig. 6. Vedere de ansamblu a haldei (foto iunie 2018) Fig. 7. Barajul și digul suplimentar (Iunie 2018) 

Fig. 8. Unul din cele doua canale pentru deversarea
apelor pluviale (Iunie 2018)

Fig. 9. Îngroșatorul adânc și stația de pompare a 
reziduului de bauxite la suprafața haldei (Iunie 2018) 

Figura 10. Stația de repompare a leșiei de transport a reziduului de bauxită.(Iunie 2016) 
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5. Managenmentul și controlul calității producției 
Începând cu anul 2001, a fost elaborat și perfecționat continuu un sistem 

integrat de management, până la atingerea condițiilor impuse de următoarele 
standarde:

- ISO 9001: 2015;
- ISO 14001: 2015;
- OHSAS 18001: 2007

În 2017 a fost acreditat standardul ISO 50001: 2011, Sistemul de Management
al Energiei.

Controlul de calitate al producției se desfășoară în laboratorul central al Alum
S.A. Tulcea, după un plan de monitorizare a tuturor parametrilor relevanți, specifici 
producției tuturor sortimentelor de alumină hidrat, alumină calcinată, alumine 
speciale și alte materiale auxiliare. Întregul proces este condus pe trei direcții 
principale:.
 Controlul materiilor prime (bauxită, var, hidroxid de sodiu, aditivi, etc.); 
 b. Controlul parametrilor pe întreaga linie de fabricație (analiza chimică a 

lichidelor și a solidelor de rafinare pentru fiecare fază tehnologică);  
 c. Controlul componentelor chimice și mineralogice ale produselor (hidrat și 

alumină calcinată, produse de mic tonaj, etc.). 
Toate echipamentele de laborator sunt verificate / calibrate / testate periodic în

funcție de frecvența impusă și asumată de planul de calibrare. Permanent 
echipamentele de laborator sunt înnoite, iar procedurile sunt elaborate după cele mai 
noi standarde și implementate pentru diverse tipuri și metode specifice de analiză. 

Periodic, laboratorul de analize al Alum S.A. Tulcea participă la programele 
interlaboratoare (Proficiency Testing) pentru a demonstra și a evalua performanța 
laboratorului în ceea ce privește precizia cerută fiecarui tip de măsurători sau pentru  
alte sarcini analitice.

În cursul ultimilor ani, Alum S.A. Tulcea a participat la programul de testare a
competențelor ITAK – bauxită, organizat de un institut specializat  din Brazilia.
 De asemenea, periodic sunt trimise eșantioane din probele analizate cu 
frecvența cea mai mare către laboratoarele acreditate (ca de exemplu, Laboratory
Analytical Center Vaudreuil, aparținând companiei RioTintoAlcan - Canada), pentru a
compara rezultatele analizelor chimice specifice pentru bauxită. În anul 2018, Alum
S.A. Tulcea este programat să participe la un alt program de testare a competențelor 
organizat de compania Hydro Aluminium pentru alumină calcinată (compoziția 
chimică, distribuția dimensiunii particulelor, conținutul de impurități, proprietăți 
fizice și chimice,  etc.). 

6. Produse noi pe platforma Alum S.A. Tulcea
Începând cu anul 2010, Alum S.A. Tulcea a alocat primele fonduri pentru

construcția facilităților necesare fabricării aluminelor speciale. Mai întâi, alături de 
produsul inițial alumină hidratată produs umed 6% a fost fabricată și alumină 
hidratată produs uscat 0,2% umiditate. Datorită creșterii cererilor pe piață producția 
acestor sortimente a crescut, așa cum rezultă din figura 11.
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Fig. 11. Producția de alumine speciale (tone pe an) 

În anul 2016, în Alum S.A. Tulcea a început implementarea unui nou proiect
de investiție cofinanțat din fonduri nerambursabile UE, pentru: 
 a).Achiziționarea și construcția de echipamente de cercetare - dezvoltare 

destinate producției de noi sortimente de alumină hidratată uscată, macinată 
și nemacinată: 

 b).Echipamente clasice pentru finisarea și clasificarea hidroxidului de 
aluminiu umed;

 c).Echipament de uscare a hidroxidului de aluminiu, maximum umiditate
0,1%:

 d).Echipamente de uscare, măcinare și clasificare fină a hidroxidului de 
aluminiu uscat în vederea obținerii următoarelor clase granulometrice: 0-10 
microni, 0-20 microni și 0-45 microni. Schema principială de obținere a 
acestor produse este prezentată în figura 12. 

Fig. 12. Tehnologia de uscare, măcinare și clasificare a hidroxidului de aluminiu uscat 

 Contractul de cofinațare cu titlul Înființarea Departamentului de Cercetare și 
Dezvoltare al Alum S.A. Tulcea, cu facilități de cercetare independente și eficiente 
pentru susținerea competitivității economice și dezvoltarea afacerilor a fost semnat la
Ministerul Fondurilor Europene în data de 9 septembrie 2016 și a fost încheiat cu 
punerea în funcțiune a echipamentelor menționate mai sus în  septembrie 2018. 
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Odata cu încheirea acestui proiect, Alum S.A. Tulcea și-a creat o bază 
materială solidă de cercetare aplicativă și noi capabilități pentru a începe lucrări de 
diversificare a producției.  

 7. Cercetarea științifică: 
 Obiectivele acestor cercetări au fost: 

 cunoașterea proprietăților fizico-chimice și mineralogice ale bauxitei în 
vederea optimizării operațiilor de leșiere și de separarea a reziduului de 
bauxită din soluțiile concentrate de aluminat de sodiu; 

 identificarea claselor de impurități din leșia concentrată și a căilor de prevenire 
a încorporării acestora în hidroxidul de alumimiu precipitat; 

 cunoașterea cu exactitate a tuturor proprietăților fizico-chimice și mecanice ale 
reziduului de bauxtită și variația acestor proprietăți în cursul producției și al 
stocării acestuia; 

 pregătirea materialului brut în vederea utilizării în diverse aplicații; 

Colaboratori în cadrul obiectivelor acestor cercetări:
 A. Investigarea compoziției chimice și mineralogice ale bauxitei și a 
reziduului de bauxită.

Alum S.A. Tulcea

 B. Proprietățile cu impact ecologic ale reziduului de bauxită.
INCD IMNR București, INCD ECOIND SA București, Universitatea 
Politehnica din București

 Obiectivele acestor cercetări au fost caracterizarea radiometrică și 
toxicologică a reziduului de bauxită, în special și a celorlalte produse finale sau 
intermediare din linia de fabricație.

Radioactivitatea reziduului de bauxită și a tuturor produșilor chimici 
implicați în tehnologia Bayer. În anul 2012, Alum S.A. Tulcea a solicitat Institutului
Horia Hulubei INCD Nuclear Engineering București efectuarea măsurătorilor uzuale 
de radioactivitate a tuturor materiilor prime, intermediarilor, produselor finite și a 
produselor reziduale aflate pe linia de fabricație Bayer. 
 După cum s-a aratat în raportul final, concentrațiile radionuclizilor de 
radiații gamma din probele analizate sunt sub activitatea minimă detectabilă - AMD 
conform ISO 11920/2010. De asemenea, radioactivitatea totală măsurată pe probele 
analizate este situată sub radioactivitatea naturală a solului (aproximativ 40 / Bq / kG).  
 Repetarea testelor în anul 2017 a condus la aceleași concluzii, confirmând și 
faptul că Alum S.A. Tulcea produce în mod constat produse finite și produse reziduale 
lipsite de radionuclizi.

 C. Corozivitatea reziduului de bauxită. 
IFIN București  
Termenul de corozivitate se referă la acțiunea corozivă a reziduului de bauxită 

asupra pielii și ochilor. La cererea EAA, Alum S.A. Tulcea a finanțat un test în vivo,
conform tuturor standardelor naționale și internaționale în acest domeniu, cu scopul 
de a stabili pragul de pH la care reziduul de bauxită devine coroziv. 

Testele de corozivitate au fost efectuate de Centrul de Cercetare Medico-
Militară București în anul 2012. S-a demonstrat și s-a validat faptul că pragul de 
corozivitate al reziduului de bauxită este situat la pH 11,8, atât pentru iritația cutanată, 
cât și pentru iritația oculară. 
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 D. Efectul uscării și carbonatării reziduului de bauxită la suprafața haldei 
asupra proprietăților fizico-chimice și a corozivității materialului  haldat 
în vrac.
Centrul de Cercetare Medico-Militară București și Centrul de Cercetare 

 Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie  
Studiul a avut ca obiectiv demonstrarea reducerii corozivității reziduului de 

bauxită prin depozitare în vrac la suprafața haldei, uscare și carbonatare naturală în 
urma amestecării și omogenizării mecanice repetate. Datele au servit la obținerea 
autorizației pentru vânzarea și transportul reziduului de bauxită la eventualii 
beneficiari și la reducerea corozivității reziduului de bauxită, în concordanță cu 
normele europene.

 E. Toxicitatea metalelor grele si a metalelor rare din reziduul de bauxită. 
ECOIND SA București și INCD IMNR București 
Studiile efectuate au avut ca obiect determinările succesive la intervale de 1-2 

ani ale concentrației metalelor grele în reziduul de bauxită. Cu excepția cromului, 
toate celelalte metale grele recomandate a fi determinate în studiile de toxicologie se
găsesc în limite acceptabile în comparație cu dozele permise în solurile agricole din 
Europa. În anul 2019 INCD ECOIND București va începe investigarea prezenței și 
concentrației metalelor rare în reziduul de bauxită. 

 F. Reziduul de bauxită ca amendament pentru remedierea solurilor acide.
ECOIND SA București și INCD IMNR București, INCD ICECHIM București, 
INCD ICPA București și Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare 
CBRN și Ecologie 

 Lucrările efectuate în aceat domeniu au avut ca obiectiv principal o nouă 
abordare în tehnologiile de remediere a solurilor acide. Prin introducerea în stratul
reactiv de la superafața solului a îngrășămintelor naturale ca sursă de carbon organic, 
a îngrășămintelor minerale ca surse de NPK și a reziduului de bauxită ca sursă de 
alcalinitate, s-a încercat modificarea profundă a stratului de suprafață a pământului 
arabil și ajustarea proprietăților agrochimice ale solului remediat la nivelul solurilor 
cu fertilitatea medie. Solul acid luat în considerație a fost luvisolul de Albota, județul 
Argeș. 
 Lucrările au fost conduse de INCD ICPA București și au fost planificate 
după cum urmează: 
 Studiul florei spontane și al culturilor de plante cerealiere la scara de laborator

și pilot de laborator, 2011;
 Studiul culturii porumbului la scara casa de vegetatie, 2012;
 Studiul culturii porumbului în câmp deschis la Albota, Jud. Argeș, 2018; 
 Studiul culturii grâului în câmp deschis la Albota, Jud. Argeș, 2019; 
 Studiul culturii lucernei în câmp deschis la Albota, Jud. Argeș, 2020; 

 Toate rezultatele obținute până în prezent au arătat ca noul concept este 
performant și produce recolte viabile economic și de calitate similară celor produse pe 
soluri fertile din România.

 G. Proiectul european RemovAl Project: Removing the waste streams from
the primary Aluminium and other metallurgical sectors (SC 5-14-2017),
Horizon 2020.
INCD ICPA București, Stațiunea de Cercetare Agricolă Albota, Argeș, INCD 
ECOIND București, INCD IMNR București 
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Obiectivul principal al proiectului este: furnizarea și validarea unui studiu de 
fezabilitate complet pentru valorificarea reziduului de bauxită (șlam roșu), alături de 
alte produse industriale, luând în considerare caracteristicile tututuror tipurilor de
deșeuri, logistica, diponibilitatea, etc.. Finanțarea proiectului este de 13 milioane euro 
nerambursabile; Durata proiectului este 4 ani. Partenerii importanți în proiect sunt: 
Mytilineos SA (fost: Aluminiu Grecia), Rio Tinto Alcan - Alcoa, European Aluminium,
International Aluminium Institute (IAI) și prestigioase universități europene 
(Universitatea Tehnică Națională din Atena - Grecia, Norges Teknik 
Naturvitenskapelige Universitet - Norvegia, Katholieke Universiteit Leuven - Belgia,
Universitatea din Limerick - Irlanda, Rheinisch Westfaelische Technische Hochschule
Aachen - Germania).

Alum S.A. Tulcea participă ca membru afiliat la clusterul Innovation Hub
fondat de membrii EEA (Asociația aluminiui Europa).
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Rezumat 

Sinteza de nanoparticule de argint (AgNPs) a devenit foarte interesantă pentru 

aplicații potențiale în biomedicină, deoarece s-a dovedit că nanocristalele de argint 

sunt cel mai eficient agent antimicrobian cu spectru inhibitor larg față de diferite tipuri 

de microorganisme. AgNPs încorporate în matrici de hidrogel sunt atractive pentru 

aplicații biomedicale, datorită posibilității de eliberare controlată a acestora care 

conduce la activitatea antimicrobiană. Astfel, combinarea AgNP cu hidrogeluri 

biocompatibile, cum ar fi alcoolul polivinilic (PVA) sau chitosanul (CHI), oferă un 

potențial pentru proiectarea de tratamente și dispozitive medicale îmbunătățite 

(pansamente antimicrobiene pentru plăgi, implanturi de țesut moale). Grafena (Gr) are 

proprietăți mecanice excepționale și, prin urmare, a fost folosită în implanturi de țesut 

și pansamente pentru răni, precum și ca component de armare adecvat pentru 

materiale compozite. 

Încorporarea nanoparticulelor de AgNP în matrici PVA/Gr a fost realizată prin 

reducerea electrochimică in situ a ionilor de Ag la potențial constant în hidrogeluri 

PVA/CHI/Gr produse anterior prin metoda de înghețare-dezghețare și umectate în 

soluție de precursor de AgNO3. Nanocompozitele sintetizate au fost caracterizate cu 

UV-Vis, Raman, AAS, FT-IR, precum și cu testele de citotoxicitate MTT și cu testul 

de activitate antibacteriană față de tulpinile de bacterii patogene Staphylococcus 

aureus și Escherichia coli. Rezultatele au arătat că atât Ag/PVA/CHI/Gr, cât și Ag/ 

PVA/CHI sunt candidați excelenți pentru implanturile de țesuturi moi și pansamente 

pentru răni.

mailto:vesna@tmf.bg.ac.rs
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 1. Introduction 

The widely used term biomaterial usually refers to materials with specific 

properties which are used in bioapplications and constitutes complete or partial 

replacement of tissues, organs or other functions in the body [1]. An ideal biomaterial 

needs to be biocompatible, bioactive and bioinert, e.g. to needs to not evoke toxic 

response from the physiological environment of the tissue [1,2]. Polymer-based soft 

biomaterials are generally applied for soft tissue implants (e.g. heart valves, urinary 

tract, cornea, blood vessels, liver, cartilage) or wound dressings, usually with some 

sort of antibacterial agent to ensure active healing and barrier from infection and 

biofilm formation [3,4]. Biomaterials which are used as wound dressings need to have 

a range of properties, which are required for this specific function, such as 

biocompatibility, bioinertness, non-toxicity, antimicrobial activity, hydrophilicity, 

ability for swelling and low adhesiveness [3,5]. Polymer-matrix composites (PMCs) 

for wound dressing applications can be in wet or dry state, and can be prepared in a 

range of forms, i.e. films and sheets [6,7], hydrogel discs [8,9], and microbeads [10]. 

 Synthetic biocompatible polymer poly(vinyl alcohol) (PVA) and natural 

polysaccharide chitosan (CHI) are especially attractive combination for wound 

dressing applications, as PVA provides strong structural integrity of the polymer 

matrix with good elasticity and facile hydrogel processing [11], whereas CHI 

possesses intrinsic antibacterial activity and wound healing ability [11,12]. The 

antibacterial properties of the hydrogel material can be achieved by incorporating 

silver nanoparticles (AgNPs) a strong, broad spectrum antibacterial agent [13]. Using 

AgNPs, the adverse effects of antibiotics can be avoided, such as possible systemic 

toxicity and danger of developing resistance, especially over prolonged dressing 

application. The use of AgNPs also enables tailoring and controlling the release 

properties, thus achieving strong antibacterial effect for longer periods, and limiting 

the need for frequent wound dressing replacement, which helps alleviate the risk of 

damaging the wound tissue. For wound dressings intended for prolonged use, 

mechanical properties are of particular importance, as the dressing has to possess and 

conserve its mechanical strength and elastic properties over the entire application 

period without any degradation. For this purpose, graphene is often incorporated into 

PMCs in order to provide improved mechanical strength and structural support to the 

hydrogel matrix [14,15].  

 In this short review, we covered the existing body of work with the topic of 

poly(vinyl alcohol) and chitosan-based hydrogel wound dressing materials, with 

particular focus on electrochemically synthesis as a green an facile method for 

preparation of antibacterial silver nanoparticles.  

2. Electrochemical synthesis of silver nanoparticles in hydrogel matrices 

The electrochemical route for preparation of controlled-size AgNPs directly 

inside the polymer hydrogel matrix is proved to be an effective, low-cost and green 

method to obtain non-toxic biomaterials with strong antibacterial properties [9,16]. 

Poly(vinyl alcohol)-based hydrogels can be prepared via simple freezing-thawing 

method [17,18], which constitutes casting the colloid dispersion onto Petri dishes, 

followed by several cycles of freezing and thawing, to obtain cross linked hydrogel 
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matrix with good structural integrity. Previous optimization [6,9,14] for the freezing 

thawing cross linking of PVA and PVA/Gr hydrogels has shown that the optimal 

number of cycles is 5, one cycle consisting of 16 h freezing at -18°C and 8 h thawing 

at 4°C. The advantages of freezing-thawing cross linking are facile handling and 

avoidance of potentially toxic aldehyde-based cross linking agents, which could be 

difficult to remove from the obtained hydrogel [18,19]. Additionally, the freeze-

thawed hydrogels are physically cross linked and thus fully reversible, meaning that 

they can be dissolved at elevated temperatures and returned to the sol state. The 

mechanism of cross link formation during the freezing-thawing includes intra- and 

intermolecular hydrogen bonding, orientation and ordering of macromolecular chains 

into microcrystalline regions, as well as the formation of semi-permanent 

entanglements [17,18].  

Poly(vinyl alcohol)/chitosan/graphene hydrogels were obtained by preparing 

the colloid dispersions of polymers with added 0.01 wt% Gr, followed by freezing 

thawing cross linking [20,21]. The prepared hydrogels contained two different 

chitosan concentrations – 0.1 wt% (PVA/0.1CHI/Gr) and 0.5 wt% (PVA/0.5CHI/Gr). 

After the formation of physically cross linked hydrogels, they were cut into small 

discs and swollen for 48 h in an AgNO3 aqueous solution as an ionic precursor for the 

electrochemical synthesis of AgNPs. Fig. 1 represents the principal scheme of the 

nanocomposite Ag/PVA/CHI/Gr hydrogel electrochemical synthesis. 

 

Figure 1. Scheme of electrochemical synthesis of the nanocomposite Ag/PVA/CHI/Gr 

hydrogels. Reprinted from [21] with permission from Elsevier. 

 

The PVA/0.1CHI/Gr and PVA/0.5CHI/Gr hydrogel formation via hydrogen 

bonding was confirmed using Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) (Table 

1). The red shift for –OH stretching band with increased chitosan content (from 3295 

cm
-1 

for PVA/0.1CHI/Gr to 3275 cm
-1

 for PVA/0.5CHI/Gr), as well as the blue shift 

of –NH2 bending (from 830 cm
-1 

for PVA/0.1CHI/Gr to 833 cm
-1

 for 

PVA/0.5CHI/Gr) proved the formation of strong hydrogen bonds between –OH 

groups of PVA and CHI and –NH2 groups of chitosan. The incorporation of graphene 

nanosheets was also confirmed by Raman analysis [20,21], by appearance of 

graphene D-band (~ 1350 cm
-1

) and G-band (~ 1590 cm
-1

) for both PVA/0.1CHI/Gr  

and PVA/0.5CHI/Gr hydrogels. 
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Table 1. Selected FT-IR bands and associated bond vibrations for PVA/0.1CHI/Gr, and 

PVA/0.5CHI/Gr hydrogels 

wavenumber (cm
-1

) bond vibrations 

PVA/0.1CHI/Gr PVA/0.5CHI/Gr  

3295 3275 –OH stretching 

1654 1652 C=O stretching 

1331 1336 –OH bending 

1087 1088 C–O stretching 

830 833 –NH2 bending 

  

The electrochemical synthesis of AgNPs was performed in situ in 

PVA/CHI/Gr hydrogel matrix, at constant voltage (90 V), during 4 min. A DC power 

supply was used to provide constant voltage and hydrogel discs were placed in a 

specially-designed glass electrochemical cell, between working (cathode) and counter 

(anode) Pt electrodes (Fig. 2) [22].  

 

Figure 2. Scheme of the experimental setup (DC power supply and glass electrochemical 

cell) for electrochemical synthesis of AgNPs in hydrogel matrix. Reprinted from [22] with 

permission from Elsevier. 

 The exact mechanism of electrochemical synthesis of AgNPs inside the 

polymer matrix is yet to be determined, but it most likely involves the reduction of 

Ag
+
 ions to Ag at the cathode/hydrogel interface (Eq. 1), as well as the hydrogen 

evolution as a parallel cathodic reaction (Eq. 2) [20]. The evolved H2 gas bubbles 

permeate through the hydrogel and could further reduce Ag
+
 ions to Ag atoms inside 

the hydrogel structure, according to the Eq. 3 [23], which then act as nuclei for further 

growth of AgNPs. The anodic reaction is the oxygen evolution reaction at the Pt 

electrode (Eq. 4) [20]. 

     (1) 

              (2) 

    (3) 
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      (4) 

The mechanism of the stabilization of AgNPs in the hydrogel matrix was 

explained by complex-formation between AgNPs, and electron-donor groups on 

polymer chains, such as –OH of PVA and CHI, as well as –NH2 of CHI [20–22]. This 

was confirmed by Raman spectroscopy by a band at ~ 235 cm
-1

, indicating the 

formation of Ag-O bonds, which are thought to contribute to the stabilization of 

AgNPs [20,21].  

This novel in situ method for AgNPs synthesis in polymer hydrogels, 

developed by our group,  has been previously applied for preparation of 

silver/poly(vinyl pyrrolidone) (Ag/PVP) [16], silver/poly(vinyl alcohol) (Ag/PVA) 

[9,22,24], silver/poly(vinyl alcohol)/graphene (Ag/PVA/Gr) [9,22,24], and 

silver/poly(vinyl alcohol)/chitosan/graphene (Ag/PVA/CHI/Gr) [20,21] 

nanocomposite hydrogels. The successful incorporation of AgNPs in hydrogel 

matrices was proved by UV-visible spectroscopy, through appearance of absorption 

bands at ~400 nm, which was absent from the pure PVA spectrum (Fig. 3) [20,21]. 

As the absorbance of the peak maximum is proportional to the concentration of the 

sample, it is obvious from Fig. 3 that the hydrogel with higher CHI content 

(Ag/PVA/0.5CHI) also contained higher amount of synthesized AgNPs [20,21]. This 

could be due to the ability of chitosan to also act as a mild reducing agent [25], thus 

facilitating higher reduction rate and enabling the synthesis of higher AgNPs amount. 

 

Figure 3. The UV-vis absorprion specra of PVA, Ag/PVA/0.1CHI and 

Ag/PVA/0.5CHI. Reprinted from [21] with permission from Elsevier.  
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3. Wound dressing applications of PVA and chitosan-based hydrogels 

with silver nanoparticles 

The intrinsic antibacterial properties of chitosan are widely known and 

extensively exploited for different biomedical applications; however, the exact 

mechanism is still disputed in the literature, especially taking into account high 

dependence of CHI antibacterial activity on its preparation method and properties 

such as molecular weight (MW) and deacetylation degree (DD) [26–28]. Chitosan 

containing hydrogels, even without AgNPs, have been shown to exhibit certain 

antibacterial activity [21,29], however it was found to strongly depend on the 

concentration of chitosan, MW, DD [30], and further, chitosan films lost their 

antibacterial properties after a certain period [29], due to saturation of the surface 

with dead bacterial cells. Silver nanoparticles, on the other hand, greatly improved the 

antibacterial properties of chitosan-based hydrogels [31–33], and the AgNPs-

incorporated materials were bactericidal even up to 20 days [29]. This could be 

explained by different antibacterial mechanisms of CHI versus AgNPs, where 

chitosan mainly acts through electrostatic interactions of NH3
+
 groups on its chain 

with negatively-charged cytoplasmic membranes of bacteria [34,35]. This mechanism 

is obviously strongly dependent on the protonation degree of chitosan chain, as well 

as on the pH of the environment. AgNPs act through different mechanisms and can 

penetrate the cytoplasmic membrane and enter the bacterial cell to interfere with 

metabolic processes, energy production and DNA replication [13,36], but could also 

release Ag
+
 ions to achieve dual mechanism of action [37]. 

 Our recent study [21] showed that the antibacterial activity of the hydrogel 

depended on the concentration of chitosan, as well as on the incorporation of AgNPs. 

Disc-diffusion test (Fig. 4), performed against Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli strains showed the strongest activity of Ag/PVA/0.5CHI/Gr 

hydrogel, confirming synergistic effect of higher chitosan concentration and 

incorporated AgNPs [21]. 

 

Figure 4. The disc diffusion test against S. aureus and E. coli for PVA/0.1CHI/Gr (1), 

PVA/0.5CHI/Gr (2), Ag/PVA/0.1CHI/Gr (3) and Ag/PVA/0.5CHI/Gr (4). Reprinted from 

[21] with permission from Elsevier. 
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 Another important aspect to consider when designing antibacterial agent-

incorporated wound dressing material is the release of the active component and the 

possibility of release control, in order to achieve maximized initial effect for 

prevention of initial infection and biofilm formation, as well as to ensure sustained 

concentration of the antibacterial agent to keep the wound/dressing interface sterile 

for prolonged periods [21,38,39]. Typical release profiles for silver nanoparticle-

embedded polymer hydrogels exhibit initial burst release, followed by slower release 

period until finally reaching a plateau [21,40,41], retaining about 50 % AgNPs 

(Ag/PVA/0.1CHI/Gr), i.e. 62 % (Ag/PVA/0.5CHI/Gr) after 28 days [21]. This 

behavior is desirable for wound dressing applications as burst release ensures 

sufficient amount of silver released initially to the wound site to fend off initial 

bacterial adhesion and infection onset, while the dressing remains sterile longer by 

subsequent slower release, and the point of reaching a plateau is generally 

recommended time for wound dressing replacement [42]. 

4. Conclusion 

 This short review covered the topic of antibacterial, silver nanoparticles-

incorporated wound dressing hydrogels based on synthetic polymer poly(vinyl 

alcohol) matrix with added natural polysaccharide chitosan. The electrochemical 

route of silver nanoparticles (AgNPs) in situ in the hydrogel matrix was found to be 

an effective, cost-efficient method which does not require the use of any toxic 

chemicals and reducing agents. The successful synthesis of AgNPs in hydrogel 

matrices was confirmed by UV-visible spectroscopy and their stabilization was 

investigated using Raman and FT-IR spectroscopies. The combination of poly(vinyl 

alcohol) and chitosan is generally regarded as a good material for wound dressing 

applications due to the intrinsic chitosan antibacterial activity, however 

silver/poly(vinyl alcohol)/chitosan/graphene hydrogels exhibited significantly 

improved antibacterial activity due to the synergistic action of both chitosan and 

AgNPs. The release profiles confirmed initial burst release followed by prolonged 

period of slower leaching of antibacterial agent from the hydrogel matrix, which is 

desirable for wound dressing applications.  

 In summary, novel, electrochemically synthesized silver/poly(vinyl 

alcohol)/chitosan/graphene nanocomposite hydrogels represent exciting prospect for 

medical and wound dressing applications, as they satisfy all the requirements for 

good biomaterials, namely biocompatibility, non-toxicity, strong antimicrobial 

activity, hydrophilicity, ability for swelling, low adhesiveness and controlled release. 
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anul 1964 a absolvit facultatea cu specialitatea chimie organică. După absolvire a 

primit două oferte, una la Catedra de Chimie Organică și a doua la Catedra de Chimie 

Anorganică și Analitică. A optat pentru Catedra de Chimie Organică și a fost cadru 

didactic la această catedră până în 1991, parcurgând toate gradele universitare. În 

perioada 1967–1968 a efectuat un stagiu de cercetare la Cornell University, Ithaca, 

New York. 

 

  
Cu Prof. Balaban, Dr. Ana Racoveanu şi 

Dr. Atena Necula (1990) 

Cu Prof. Nenitzescu (mai, 1962) 

 

                                                 
*
 Pensionat de la Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts și în prezent Profesor asociat 

la Departamentul de Chimie din San Jose State University, CA, SUA. 



104 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 3/2018 

 

 

 

 

Cu Prof. Roald Hoffmann (Universitatea 

Cornel, Premiul Nobel pentru Chimie 1981) la 

Snagov (România) în 1972. 

Din stânga spre dreapta: Eva Hoffmann, 

Cornelia Balaban, Roald Hoffmann și Mircea 

Gheorghiu. 

 

În timpul evenimentelor din decembrie 1989, Consiliul Național al Cercetării 

Științifice a fost abrogat. În 1990 a contribuit la reînființarea în cadrul Ministerului 

Învățământului a Direcției de Cercetare Științifică ca organ guvernamental pentru 

știință și a devenit primul Director General și ulterior Subsecretar de Stat prin 

Hotărâre de Guvern, semnată de Primul Ministru Petre Roman.  

 

 

Prof. Alexandru T. Balaban  

Vicepreședinte al Academie Române  

(1995–1998), Profesor Emerit la Texas A&M 

University, Galveston, SUA 

  
Cu Prof. Lippard (National Medal of 

Science, 2006) si Prof. Khorana la MIT 

Endicott House, Dedham, MA, 2005 

Cu Prof. R. L. Danheiser, la MIT Endicott 

House, Deedham, MA, 2005 

 

 

 

Cu Prof. E. J. Corey (Harvard University, 

Nobel Prize 1990) MIT, Cambridge, MA, 

05.09.2003 (prin bunăvoinţa Prof. Gregory Fu) 

http://web.mit.edu/chemistry/www/faculty/lippard.html
http://web.mit.edu/chemistry/www/faculty/khorana.html
http://www.mitendicotthouse.org/
http://web.mit.edu/chemistry/www/faculty/danheiser.htm
http://www.mitendicotthouse.org/
http://www.mitendicotthouse.org/
http://www.chem.harvard.edu/research/faculty/elias_corey.php
http://www.harvard.edu/


Buletinul S. Ch. R. Nr. XXV, 3/2018 105 

 Profesorul Mircea Gheorghiu are o contribuție inovatoare și creativă la 

dinamica educației în chimie, bazată pe înțelegerea profunda a politicii educaționale 

în chimie și în domenii profesionale conexe, o cunoaștere solidă a tehnicilor de 

laborator chimice și instrumentale (RMN multinuclear, GC / MS, UV, FT–IR), o 

experiență în proiectarea și realizarea de sinteze multistep. Interesul științific s-a 

concretizat în cercetări în chimia “verde,” lichide ionice, izomerizarea degenerată 

catalitică a hidrocarburilor aromatice, chimia cetenelor, stereochimia reacțiilor de 

cicloadiție, compuși cu cicluri mici, hidrocarburi policiclice, hidrocarburi aromatice 

policiclice, sinteza compușilor marcați izotopic(2H, 13C) și mecanica cuantică la 

nivel ab initio și Density Functional Theory (DFT). 

 Detalii privind contribuțiile sale inovatoare, precum și rezultatele cercetărilor 

întreprinse în domeniile de interes au fost publicate în reviste cotate cu factor mare de 

impact cum ar fi: Journal of the American Chemical Society, Journal of Organic 

Chemistry (SUA), Tetrahedron, Tetrahedron Letters, Journal of Chemical Society, 

Chemical Communications, Chemical Society Reviews (UK), Collection of 

Czechoslovak Chemical Communications, Journal of Magnetic Resonance, Revue 

Roumaine de Chimie. 
Activitatea științifică este direcționată spre: 

1. Chimia t-butilcianocetenei (TBCK).  
Adiția TBCK (denumită cetena Moore) la compuși cu legături C–C 

tensionate, alchene, diene și acetilenă a produs eteri ciclici, ciclobutanone, 
ciclobutenone. Stereochimia (grupa t-Bu voluminoasă este cis față de grupul 
voluminos de cetenofil) tuturor produșilor de cicloadiție a fost stabilită utilizând 1H 
RMN și cristalografia de raze X, ambele tehnici sugerând convingător un mod de 
reacție π2s+ π2a.  Cicloadiția TBCK la legături duble bogate în electroni prezente în 
stireni substituiți cu grupe p-CH3O-, p-F-, p-Cl-, vinilferocen sau legături duble 
împiedicate steric ca în 9-vinilantracen, a condus la ciclobutanone cu configurație 
trans a grupărilor voluminoase. Mai mult, reactiile de cicloadiție cu cetenofile, care 
sunt derivați ai norbornenei, substrat cunoscut a fi ușor de rearanjat prin reacții 
implicând carbocationi, nu dau niciun fel de produse de rearanjare a scheletului 
biciclo[2.2.1]heptanului. Aceste fapte sugerează că cicloadiția cetenei este un proces 
concertat. Adiția TBCK la legături C = C  polare (ca de examplu vinil ferocen) are loc 
în două etape. Cicloadiția TBCK la 1,3-ciclopentadienă și 1,3-ciclohexadienă implică 
rearanjarea oxo–Cope a ciclobutanonelor formate primar la eterii ciclici, foarte 
probabil având o stereoselectivitate controlată de dinamica traiectoriilor la punctul de 
bifurcare al stării de tranziție. 

2. Diclorocarbenă generată prin cataliza în transfer de fază (numită 
reacția Makosza) la hidrocarburi cu scheletul norbornenic nesubstituit și 
benzosubstituit au condus la lărgirea scheletului, cum ar fi formarea de 
biciclo[3.2.1]octani, cu o stereochimie controlată a configurației clorului. De 
asemenea, cicloadiția esterului etilic al acidului diazoacetic la benzobarilenă, urmată 
de mai multe etape de transformare a funcțiunilor chimice, a produs o tosilhidrazonă 
care a fost supusă reacției Bamford-Stevens pentru a furniza hidrocarbura benzo-
Nenițescu. 

3. Compușii marcați izotopic (13C și 2H) au fost utilizați pentru a studia 
(1) automerizarea catalitică a fenantrenului, (2) atribuiri ale semnalelor de carbon prin 
13C RMN pentru segmentul saturat din 1,2,3,4-tetrahidrofenantren, (3) automerizarea 
1,2,3,4-tetrahidrofenantrenului și (4) izomerizarea degenerată a bifenilului  în cataliză 
acidă.  
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4. Aminimide (R-CON
-
N

+
(CH3)3) la care s–a efectuat examinarea structurii 

electronice cu metode cuantice de chimie la nivelul DFT. 

5. Stabilitatea termodinamică a unor ciclobutanone substituite și a 

stărilor de tranziție a reacțiilor lor de formare care au fost analizate cu ajutorul 

calculelor la nivel DFT.  

 Rezultatul unui subiect de cercetare (Automerizarea 1,2,3,4-

tetrahidrofenantrenului) a fost formulat ca o problemă într-un curs universitar elaborat 

de profesori renumiți din Universitatea Princeton (Maitland Jones, Steven A. 

Fleming, Organic Chemistry, ediția a 4-a, Problema 14.67), ceea ce reprezintă o 

confirmare a interesului pentru subiectul abordat și o experiență profesională de 

excepție a domnului profesor Mircea Gheorghiu: 

 

 

 

 
O parte din subiectele de cercetare discutate au constituit materialul cuprins în 

patru teze de doctorat și a patru lucrări de licență.  

Din anul 1995 și până în prezent a predat cursuri de chimie organică, chimie 

fizica organică, chimie generală, analiză instrumentală în cadrul a diferite universități 

din Statele Unite ale Americii (SUA): Universitatea de Stat din San Jose, California 

(CA) din 2015–prezent, Mills College, CA (2016), Colegiul Las Positas, CA (2012–

2015), Colegiul Saint Mary's din California, CA (2011–2014), Universitatea Santa 

Clara, CA (2011), Merrimack College, North Andover, Massachusetts (MA), (2010 – 

2011), Colegiul Mount Ida, Newton, MA, (2008–2011), Stonehill College, Easton, 

MA (2010), Rice University, Houston, Texas (TX) în 1994–1995. În perioada 1995–

2008 a fost Director al Laboratoarelor de Chimie Studențești din Departamentul de 

Chimie al Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Cambridge, MA. În 1993 a 

predat la cursurile de vară ale Universității din Toronto, Canada. 

 A susținut prelegeri la Universitatea din Heidelberg, Germania, Universitatea 

din Nevada, Reno, Nevada, Universitatea din California, Irvine, California, 

Universitatea Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, Institutul Beilstein, Frankfurt 

am Main, Germania, Universitatea din Tel Aviv, Technion Haifa, Institutul Weizmann, 

Rehovot, Universitatea Bar Ilan, Universitatea Ebraică, Ierusalim, Israel. În 1991 a 

conferențiat la Institutul de Chimie Organică, Madrid, Spania și la Universitatea din 

Toronto, Canada. În anul 1992 a susținut prelegeri la Université Aix-Marseille III, 

Marsilia, Franța și Institutul de Chimie Organică, Shanghai, China. În 1993 la 
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Universitatea Tohwa, Fukuoka, Japonia, iar în 1994 la Biochem Therapeutic, Laval, 

Quebec, Canada, Ricerca, Inc., Painesville, Ohio, Universitatea Rice, Houston, TX și 

la a 208-a reuniune națională a American Chemical Society (ACS), Washington D.C 

și la a 24-a întâlnire regională ACS de Nord-Est, Burlington, Vermont. A mai 

conferențiat la Congresul Internațional de Chimie al Societăților Bazinului Pacific, 

Honolulu, Hawaii (2000), Congresul Internațional de Chimie al Societăților de 

Chimie al țărilor limitrofe Bazinului Pacific, Honolulu, Hawaii (2005), Universite du 

Littoral, Dunkerque, Franța (2001,2002), Universitatea Babeș–Bolyai Cluj–Napoca, 

România (2003, 2006). 

             Domnul Profesor Mircea Gheorghiu are mai mult 

de 100 de lucrări publicate în reviste de specialitate din 

România, SUA, Germania, Marea Britanie, Olanda, Israel 

și a susținut peste 100 de conferințe în România, SUA, 

Rusia, Italia, Japonia, Germania, Austria, Bulgaria, 

Cehoslovacia, Spania, Israel, Canada, Franța, China.  Este 

coautor la cartea APLICAȚIILE CALCULATOARELOR 

ÎN CHIMIE, București, România, apărută în anul 1972 și a 

unui  brevet (produs farmaceutic) 

  

Lucrări semnificative:  

1. M.D. Gheorghiu, Mee-Kyung Chung, JM Stryker, N-tert-butyl-3,5-

dimethylaniline, Inorg. Synth. 2014, 36, 244-250.   

2. A Marton, L Parvulescu, C Draghici, RA Varga, MD Gheorghiu, Reaction of Moore's 

ketene (tert-butylcyanoketene) with 1,3-cyclopentadiene and 1,3-cyclohexadiene. Is 

periselectivity controlled by the dynamic of trajectories at the bifurcation point?, Tetrahedron  

2009, 65, 7504-7509.  

3. M.D. Gheorghiu, A. Racoveanu, M.R. Zakin,  Electronic and Molecular Structure of 

Aminimides (1-Acyl-2,2,2-trimethyldiazan-2-ium-1-ide). 1. Formaminimide (HCON
-
N

+
Me3)., 

J. Phys. Chem.A,  2006, 110, 3977-3985.  

4. Y.C. Tsai, F.H. Stephens, K. Meyer, A. Mendiratta, M.D. Gheorghiu, C.C. Cummins, 

Reactions of Organic Nitriles with a Three-Coordinate Molybdenum(III) Complex and with a 

Related Molybdaziridine-Hydride, Organometallics, 2003, 22, 2902-2913. 

5. A. Necula, A. Racoveanu-Schiketanz, M.D. Gheorghiu, L.T. Scott, Acid Catalyzed 

Degenerate Isomerization of Biphenyl, J. Org. Chem. ,1995, 60, 3448-3451. 

6. A. Racoveanu-Schiketanz, A. Necula, M.D. Gheorghiu, L.T. Scott, Automerization of 

1,2,3,4-Tetrahydrophenanthrene, Tetrahedron Letters,1992, 33, 4119-4122. 

7. M.D. Gheorghiu, L. Parvulescu, A. Popescu and R.A. Cimpoia, The Reaction of Ketenes 

with Carbon-carbon sigma Bonds. The Case of Moore's Ketene, J. Org. Chem., 1990, 55, 

3713-3714. 

8. A.T. Balaban, M.D. Gheorghiu, A. Schiketanz, A. Necula, Catalytic Automerization of 

Phenanthrene, J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 735-737. 

Profesor Emerit Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea Politehnica din București 

em_ungureanu2000@yahoo.com 

mailto:em_ungureanu2000@yahoo.com
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A XXXV-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE CHIMIE 

2-5 Octombrie 2018, Râmnicu Vâlcea, România 

 
 

A XXXV-a Conferinţă Naţională de Chimie, cu participare internațională, 

organizată de Centrul de Cercetare al S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea în 

colaborare cu Academia Română - Secţia de Ştiinţe Chimice şi Societatea de Chimie 

din România, s-a desfăşurat în perioada 2-5 octombrie 2018 în complexul hotelier 

Cozia - Oltul - Căciulata din staţiunea Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea. 

Conferinţa Națională de Chimie a fost organizată pentru prima dată în anul 1974 

și a devenit în timp cel mai important eveniment ştiinţific naţional din domeniul 

chimiei. 

Alături de manifestările ştiinţifice din domeniu, organizate de universităţi şi 

institute de cercetare, contribuie la cunoaşterea domeniilor de cercetare, a stadiului 

cercetărilor, promovarea realizărilor din domeniu, deschiderea şi dezvoltarea unor noi 

direcţii de cercetare, schimbul de idei și experienţă și stabilirea de colaborări la nivel 

național şi internațional.  
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Conferinţa a evoluat, ediție de ediție, atât din punct de vedere organizatoric cât şi 

prin calitatea rezultatelor ştiinţifice prezentate. Nivelul științific al lucrărilor a fost 

asigurat de rigurozitatea comitetului ştiinţific format din acad. Bogdan C. Simionescu 

- președinte, acad. Marius Andruh, prof. dr. ing. Gheorghița Jinescu, dr. ing. Petru 

Filip, dr. ing. Valeria Harabagiu, dr. ing. Calin Deleanu.  

   
Academician Bogdan C. 

SIMIONESCU 

Vicepreşedintele 

Academiei Române 

Academician Marius 

Andruh 

Prof. dr. ing. Gheorghița 

Jinescu 

   
Dr. ing. Valeria Harabagiu Dr. ing. Calin Deleanu. Dr. ing. Petru Filip 

Centrul de Chimie Organică 

„Costin D. Neniţescu“ al 

Academiei Române 

 

Lucrările conferinţei au fost deschise de academician Bogdan C. Simionescu, 

vicepreşedinte al Academiei Române şi al Societăţii de Chimie din România. În 

timpul ceremoniei de deschidere au luat cuvântul acad. Ionel Haiduc, prof. dr. Sorin I. 

Roşca, preşedintele Societăţii de Chimie din România, ing. Victor Avram, directorul 

general al S.C. OLTCHIM S.A., dr. ing. Virgiliu Băncilă președintele Consiliului de 

Administrație al Chimcomplex Borzești şi dr. Florinel Constantinescu, primarul 

oraşului Călimăneşti-Căciulata, fiecare dintre vorbitori subliniind importanţa acestei 

conferinţe pentru promovarea, diseminarea şi valorificarea celor mai noi rezultate ale 

cercetării româneşti, dar și necesitatea orientării învăţământului chimic românesc și a 

cercetării înspre chimia aplicată. 
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Președintele Academiei 

Române 

Ionel Haiduc 

Prof.univ.dr.ing. 

Sorin Roşca 

Ing. Victor Avram 

Directorul general al S.C. 

OLTCHIM S.A 

 

 

 
Dr. ing. Virgiliu Băncilă  

Președintele Consiliului de Administrație al 

Chimcomplex Borzești 

Dr. Florinel Constantinescu 

Primarul oraşului Călimăneşti-Căciulata 

 

Conferinţa Naţională de Chimie s-a desfășurat într-o sesiune de conferinţe 

plenare şi cinci secţiuni paralele de conferinţe, comunicări orale şi postere:  

 Chimie organică, bioorganică şi alimentară; 

 Chimie anorganică, bioanorganică şi analitică;  

 Chimie macromoleculară şi supramoleculară;  

 Materiale noi şi nanomateriale; 

 Protecţia mediului şi monitorizare &. inginerie chimică şi bioinginerie;  

Au participat 210 autori şi coautori ai celor 181 lucrări prezentate (16 conferinţe 

plenare, 25 conferinţe și 42 comunicări orale în secțiuni paralele şi 98 postere). 

 Conferința s-a bucurat de prezența unor personalităţi ştiinţifice, cercetători şi 

specialişti de renume din România și din străinătate. Conferinţele plenare prezentate 

au captivat plenul prin elementele de noutate și originalitate, precum și prin calitatea 

expunerii:  

 Academia Română și unitatea națională– Bogdan C. Simionescu, Academia 

Română 

 Flying with eagles: 17 years in Romania and 51 years in the USA – Gheorghe 

D. Mateescu, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 

 Tabelul periodic după 150 ani - Ionel Haiduc, Academia Română 

 Redox-active self-assembled discrete cages – Marc Sall ,  niversit  

d’Angers, Laboratoire MOLTECH-Anjou, France  
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 How direct acces to extracted experimental data is facilitating and speeding 

up scientific research? - Karol Chomicki, Life Sciences for Central and East 

Europe, Elsevier, The Netherlands 

 Coordination polymers: new synthetic approaches, topologies and properties- 

Marius Andruh, University of Bucharest, Faculty of Chemistry, Inorganic 

Chemistry Department, Romania 

 Artificial water channels – Mihail Bărboiu, Institut Européen des Membranes, 

Adaptive Supramolecular Nanosystems Group, Montpellier, France 

 Design of gene-activated matrix for bone repair - Mariana Pinteală, “Petru 

Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania 

 Design, synthesis and biological activity evaluation of some five and six 

member ring nitrogen heterocycles– Ionel I. Mangalagiu, Alexandru Ioan 

Cuza University, Faculty of Chemistry, Iasi, Romania 

 Synthetic "host molecules", mechanically interlocked and self assembled 

arhitectures from design to applications – Ion Grosu, Babeş-Bolyai 

University, Supramolecular Organic and Organometallic Chemistry Center, 

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Cluj-Napoca, Romania 

 Functional pi-conjugated systems for molecular electronics and energy 

conversion– Jean Roncali, University of Angers, Group Linear Conjugated 

Systems, CNRS, Moltech-Anjou, France  

 Main group organometallics as building blocks for coordination polymers 

and supramolecular architectures – Cristian Silvestru, Babeş-Bolyai 

University, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Cluj-Napoca, 

Romania 

 How rare is rare? - Calin Deleanu, C.D. Nenitescu Institute of Organic 

Chemistry, Bucharest, Romania, Petru Poni Institute of Macromolecular 

Chemistry, Iasi, Romania 

 Simultaneous arsenic and chromate removal from ground or surface waters 

by Fe (II), Fe(III) or mixed coagulants of Fe(II)/Fe(III) salts – Ioannis 

Katsoyianis, Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory of Chemical and 

Environmental Technology Department of Chemistry, Greece  

 Chemistry and materials performances in cultural heritage– Rodica-Mariana 

Ion, Research and Development National Institute for Chemistry and 

Petrochemistry - ICECHIM, Research Group: Evaluation and Conservation of 

Cultural Heritage, Bucharest, Romania. 

Conferinţa Naţională de Chimie a oferit fiecărui participant oportunitatea de a-și 

face cunoscute propriile realizări, de a beneficia de schimburi de idei și de a cunoaște 

preocupările științifice din domenii de cercetare conexe. Lucrările științifice 

prezentate au evidenţiat domeniile de perspectivă ale cercetării şi industriei chimice. 

În cadrul acestei ediții a conferinței, Societatea de Chimie din România care în 

anul 2019 va implini 100 de ani de existență, i-a acordat  profesorului Gheorghe D. 

Mateescu (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA) cu ocazia 

împlinirii vârstei de 90 de ani, medalia “Petru Poni” și Diploma de Onoare pentru 

remarcabila activitate științifică şi pentru legătura strânsă pe care o păstrează cu 

comunitatea de chimie din ţară. 
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Profesor  Gheorghe D. Mateescu 

(Case Western Reserve University, 

Cleveland, Ohio, USA 

 

  

Cea de a XXXV-a Conferință Națională de Chimie a găzduit prezentarea Reaxys, 
o solutie Web pentru cercetătorii din domeniile chimiei organice, anorganice si a altor 
discipline conexe, deținută și operată de către Elsevier Information Systems GmbH. 
Reaxys este o bază de date online rapidă, intuitivă și flexibilă care oferă răspunsuri 
ușor accesibile dintr-o colecție de 450 de jurnale de chimie de bază, 16000 de 
periodice, inclusiv rezumate ale conferințelor și brevete din toată lumea. Pe durata 
conferinței, participanții prezenți au beneficiat de acces gratuit și de prezența unui 
consultant Reaxys. 

În cadrul conferinței s-a desfășurat cea de a doua ediție a competiției destinată 
tinerilor membri ai Societăţii de Chimie din România (cu vârsta de până la 35 de ani) 
în urma căreia se acordă Premiul Costin Nenițescu. Premiul, în valoare de 1200 lei, 
este oferit ca donație, din partea familiei Oana şi Dinu Leonte, oameni de știință de 
origine română, stabiliți în SUA. În acest an, s-au înscris în competiţie 11 lucrări care 
au fost evaluate de către o comisie formată din acad. Ionel Haiduc, prof. dr. Mihail 
Bărboiu și dr. Ion Ghivirigă ( niversity of Florida, Department of Chemistry, 
Gainesville, USA).  Premiul a revenit tânărului cercetător Robert Andrei Țincu, de 
la Centrul de Chimie Organică C.D. Nenițescu - Bucureşti, pentru lucrarea Tailored 
synthesis of polyester polyols from pet wastes using metal containing ionic liquids. 

 
 

Inginer Dinu Leonte poet şi filozof 

Sr. Systems Consultant, USA 

Dr. Oana LEONTE 

Berkeley Polymer Technology, California, USA 
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Participarea activă a tinerilor la această conferință a fost încurajată prin decizia 
Consiliului de Conducere al Societății de Chimie din România de a acorda un număr 
de 15 burse, fiecare reprezentând contravaloarea taxei de participare. Participarea 
tinerilor chimiști la conferințele științifice are o importanță majoră în cariera lor 
viitoare prin acumularea de cunoștințe de ultimă oră și oportunitatea stabilirii unor 
relații de colaborare științifică cu cercetători renumiți din domeniul lor. Dezvoltarea 
profesională a tinerilor se va reflecta în consolidarea şi dezvoltarea ştiinţei şi 
industriei chimice româneşti. 

Pe toată perioada desfăşurării conferinței, firmele Metrohm România și ABL&E-
JASCO Romînia S.R.L au prezentat ultimele noutăţi din domeniul aparaturii 
ştiinţifice folosite în cadrul tehnicilor de laborator. Nivelul ştiinţific al lucrărilor din 
diferite domenii ale cercetării chimice, actualitatea problemelor stiinţifice abordate, 
prezenţa unui număr mare de tineri cercetători şi organizarea ireproşabilă au fost 
apreciate de participanţii români şi străini. 

Această ediție a Conferinţei Naţionale de Chimie s-a bucurat de susținere 
materială din partea sponsorilor: Conphys S.R.L. Râmnicu Vâlcea, INCDTCI-ICSI 
Râmnicu Vâlcea, Elsevier The Netherlands, SC Laboratorium Life Science SRL, 
România și Mecro System S.R.L. Bucureşti. Pe această cale, mulţumim tuturor 
sponsorilor pentru contribuția lor la organizarea conferinței. 

 

 
 

 
 

Conphys SRL, Râmnicu Vâlcea 
 

 

 
SC Laboratorium Life Science SRL 

 

 
 

Mecro System S.R.L. Bucureşti 

  
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI 

Râmnicu Vâlcea 

 

  

Dr. Costinela-Laura Gáspár 

costinela.gaspar@gmail.com 

mailto:costinela.gaspar@gmail.com
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