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Aniversarea a 100 de ani de la fondarea Societăţii de Chimie din România 

(S.Ch.R) ne oferă prilejul de a privi atât retospectiv, cât şi prin actualitatea sa, 
dezvoltarea acestei societăţi şi rolul său în promovarea chimiei în România.  

La 24 ianuarie 1919 un grup de entuziaşti chimişti din România se întruneau la 
Laboratorul de Chimie Analitică al Universităţii din Bucureşti pentru a pune bazele 
unei societăţi ştiinţifice, care avea să aibă o rodnică activitate timp de 2 decenii. Au 
venit apoi anii grei ai războiului şi o perioadă postbelică, în care societatea a avut o 
lungă perioadă de hibernare.  

Abia după 1992 viaţa ştiinţifică a Societăţii de Chimie din România a fost 
resuscitată; au fost definite noi obiective, au fost stabilite şi dezvoltate contacte 
internaţionale, au fost întreprinse acţiuni organizatorice şi s-au constituit filialele 
societăţii în mai toate regiunile ţării.  

Întorcându-ne la începuturi, trebuie să mărturisim însă că declarându-şi vârsta 
de 100 de ani, Societatea de Chimie din România procedează ca o doamnă cochetă 
care vrea să pară mai tânără. În realitate, există motive temeinice să ne asumăm ca 
adevarată origine o dată sensibil mai îndepărtată în timp. Într-adevăr, la Bucureşti 
exista încă din 1890 “Societatea Română pentru Ştiinţe”, care avea o puternică Secţie 
de Chimie. De fapt organizatorul acelei societăţi, Constantin ISTRATI era, el însuşi, 
unul dintre cei mai renumiţi chimişti români ai secolului.  

 
Constantin ISTRATI 

  

O dovadă a poziţiei solide a chimiei în cadrul societăţii constă în însăşi 

viabilitatea ei: chiar dacă o bună parte dintre membrii săi au aderat la nou înfiinţata 
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Societate, o altă parte a continuat, în paralel, activitatea tradiţională a secţiei de chimie 

a “Societăţii Române pentru Știinţe”, cu rezultate remarcabile, până în anul 1948. 

Pe de altă parte la Iaşi exista încă de la începutul secolului XX “Societatea de 

Ştiinţe” şi ea înfiinţată de un eminent chimist, Petru PONI. Înţelegând avantajele 

oferite de faptul că noua societate avea să conţină în mod specific cuvântul “chimie” 

în titlul său (de exemplu posibilitatea de afiliere la IUPAC), Petru PONI a aderat total 

la Societatea de Chimie din România, devenind de altfel Preşedinte de Onoare al 

acesteia.  

 

Petru PONI 
 

Mergând însă spre originile societăţilor ştiinţifice de pe teritoriul României, 

istoria ne duce mult mai departe. Probabil că începuturile se află în anii „30 – „40 ai 

secolului XIX, când la Iaşi, Bucureşti şi Sibiu, în fiecare din provinciile istorice ale 

României, existau societăţi de medicină şi ştiinţele naturii având remarcabile secţii de 

chimie. O dovedeşte, între altele şi prezenţa între membrii de onoare ai acestora a 

unor mari personalităţi ale chimiei precum Jacob BERZELIUS, alături de naturalişti 

ca Alexander von HUMBOLD sau Charles DARWIN.  

Ne-am întrebat atunci unde ar putea fi plasat, în timp, începutul chimiei în 

România? Un răspuns absolut este greu de dat, dar este sigur că – dacă nu primul – un 

moment esenţial trebuie plasat la sfârşitul secolului al XVII-lea şi este datorat lui 

Dimitrie CANTEMIR. Intitulat aşa cum îi arată semnătura – “Ioanis Dimitrios 

Constantini Kantemir Princeps Terrarum Moldaviae”, acesta a fost nu doar un prinţ al 

Moldovei, ci şi un erudit cu preocupări enciclopedice.  
 

 
 

Dimitrie CANTEMIR  
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În lucrarea sa “Physices universalis doctrina et cristianae”, în care erau 

prezentate concepţiile ştiințifice ale cunoscutului medic şi chimist flamand Jan 

Baptista van HELMONT (descoperitorul dioxidului de carbon şi al acidului 

clorhidric), găsim pentru prima dată în literatura românească termeni şi noţiuni de 

chimie: element, apă, aer, mercur. Descrierea lor este detaliată, trădând, pe lângă 

influenţa filozofiei antice şi pe cea a lui Paracelsus, chiar dacă, nu de puţine ori, 

aceasta este prezentată de pe poziţii critice. Interesante prin exactitatea descrierii (care 

aminteşte lecţii moderne de chimie fizică) sunt experimentele cu gaze, care ne fac să 

ne reamintim că, în fond, van HELMONT a fost cel care a introdus în chimie 

termenul “gaz” de la cuvantul grec “chaos” într-o pronunţie flamandă. Oricât de 

interesantă este această lucrare, ea a avut o circulaţie restrânsă şi nu poate fi 

considerată ca un factor decisiv în promovarea chimiei în această parte a Europei.  

Adevarata naştere a chimiei este clar corelată cu apariţia şi dezvoltarea şcolilor 

superioare. În anul 1835 se predau primele cursuri de chimie la “Academia 

Mihăileană”, un precursor al Universităţii de la Iaşi.  
 

 
 

Foarte curând după aceea, în 1840 erau organizate practic concomitent la 

Bucureşti şi Iaşi primele laboratoare de chimie, vădind o corectă înţelegere a chimiei, 

din partea înaintaşilor noştri, ca o ştiinţă experimentală prin excelenţă. Merită a 

completa aceste date şi cu naşterea cercetării ştiinţifice originale, obiectul acesteia 

fiind, în primul rând, compoziţia apelor minerale şi a petrolului, precum şi cu primul 

titlu autohton de doctor în chimie, acordat în urmă cu aproximativ un secol, la 

Universitatea din Iaşi.  

Un pas important în dezvoltarea chimiei a fost făcut o dată cu înfiinţarea 

primelor universităţi, la scurt interval între ele, la Iași, Bucureşti şi Cluj. La Bucureşti 

exista şi o şcoală superioară inginerească pentru care deşi are sorgintea încă din 1818 

am notat anul 1868, la care găsim clar menţionate cursuri de Chimie Generală şi 

Chimie Aplicată în Industrie. În clădirea Universităţii din Bucureşti exista şi 

Laboratorul de Chimie Analitică, unde a luat fiinţă Societatea de Chimie din 

România. Multă vreme această societate şi-a organizat acţiunile şi conferinţele lunare 

într-un frumos imobil al Facultăţii de Chimie, aşezat foarte aproape de locul 

Parlamentului de astăzi, dar care a avut un sfârşit tragic, prăbuşindu-se la cutremurul 

din 1977.  
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Pe toată durata existenţei sale, Societatea de Chimie din România a editat un 
jurnal intitulat Buletinul Societăţii de Chimie, care prezenta viaţa ştiinţifică, acţiunile 
de promovare a chimiei şi cele de organizare. A apărut deasemenea, cu o regularitate 
remarcabilă, un jurnal ştiinţific intitulat Buletinul de Chimie Pură şi Aplicată, care 
publica rezultate originale în limbi de circulaţie internaţională.  

 
Este de remarcat titlul acestui jurnal ştiinţific românesc, practic identic cu titlul 

jurnalului științific oficial al IUPAC, “Pure and Applied Chemistry”. Demnă de 
remarcat este şi iniţiativa de a semnala în “Bibliografia Chimică din România” toate 
lucrările originale publicate în ţara noastră, însoţite de citarea exactă a lucrării 
originale, după modelul marilor reviste centralizatoare internaţionale.  

Societatea de Chimie din România a organizat periodic conferinţe ştiinţifice. 
Subiectele au fost fără indoială interesante. Iată doar câteva exemple: “Industria 
chimică din România; analiza posibilităţilor de dezvoltare“, conferinţă prezentată de 
prof. Ştefan MINOVICI în anul 1920, dar cât de actual este subiectul azi, după 
aproape 90 de ani! În anul 1925 prof. Costin NENIŢESCU vorbea despre “Starea 
actuală a studiilor privind natura colorantului sângelui”, o problemă la care lucrase şi 
el ca elev al lui Hans FISCHER la Munchen. În anul 1928 prof. Eugen 
ANGELESCU, dedicat în acea perioadă chimiei fizice, prezenta “Progresele în studiul 
coloizilor”, domeniu în care se remarca prin cercetări de înaltă valoare ştiinţifică. 
Prof. Dan RĂDULESCU prezenta în anul 1935 conferinţa “Probleme moderne în 
teoria valenţei.  

Un obiectiv permanent al Societăţii de Chimie a fost organizarea Congreselor 
ştiinţifice şi conferirea unui caracter internaţional dezbaterii problemelor chimiei. 
Afiliată la UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE CHIMIE PURĂ ŞI APLICATĂ 
(IUPAC) imediat după organizare, în 1921, Societatea a primit curând, în anul 1925, 
misiunea de a organiza cel de al VI-lea Congres IUPAC, misiune îndeplinită cu mult 
succes, potrivit documentelor vremii. Succesul a fost asigurat de o participare 
internaţională de mare prestigiu, incluzând printre alţii pe Victor GRIGNARD şi Paul 
SABATIER, colaureaţi ai Premiului Nobel din 1912.  

Recunoaşterea chimiştilor din România de către cea mai importantă 
organizaţie științifică internaţională din domeniul chimiei este atestată de faptul că, 
după cea de a VI-a Adunare Generală IUPAC, care a avut loc la Bucureşti în anul 
1925, Profesorul Stefan MINOVICI a fost ales vicepreședinte al IUPAC pentru o 
perioadă de patru ani (1925 – 1929). Cu acelaşi prilej, profesorii Costin NENIŢESCU, 
Eugen ANGELESCU, George CAPŞA şi ing. Gheorghe GANE au fost aleşi membri 
în Secţii ale IUPAC.  
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În anul 1936 Congresul Naţional de Chimie ajunsese deja la a V-a ediţie. Viaţa 

ştiinţifică în domeniul chimiei din România se bucura de o evidentă bună apreciere în 

rândul personalităţilor europene de marcă. Unii dintre aceştia, precum Jean PERRIN, 

cel care a determinat experimental numărul lui Avogadro sau George URBAIN, 

descoperitorul luteţiului aveau relaţii ştiinţifice cu cercetători români (cel din urmă 

apare într-o fotografie cu mai mulţi eminenţi chimişti români: Gheorghe SPACU, 

Raluca RIPAN, Ilie MURGULESCU, Petru SPACU, într-o vizită la Cluj).  

Într-o epocă mai apropiată de zilele noastre chimistul organician român Costin 

NENIȚESCU, bine cunoscut pentru lucrările sale în domeniul reacţiilor catalizate de 

clorură de aluminiu, ciclobutadienei sau ionilor de carbeniu, a fost laureat al Medaliei 

August Wilhelm von HOFMANN, acordată de Gesselschaft Deutscher Chemiker, una 

dintre cele mai înalte distincţii ştiinţifice din domeniul chimiei.  

 
 

Profesorul Costin NENIȚESCU, laureat al Medaliei August Wilhelm von HOFMANN 
 

Buna reputaţie de care se bucura chimia şi Societatea de Chimie din România 

reiese şi din excepţionala serie de membri de onoare pe care i-a avut: între aceştia, 

Marcellin BERTHELOT, Charles FRIEDEL, Victor GRIGNARD (Premiu Nobel), 

Paul SABATIER (Premiu Nobel), Jean PERREN, George URBAIN, George 

MOUREU din Franţa, Adolf von BAYER, (Premiu Nobel), Emil FISCHER (Premiu 

Nobel), A.W. von HOFMANN, Friedrik KEKULÉ din Germania, Dimitri 

MENDELEEV din Rusia, Stanislao CANNIZZARO din Italia şi mulţi alţii. 

Apartenenţa lor la Societatea de Chimie din România nu a fost desigur un act de 

complezenţă, aşa cum rezultă şi din scrisoarea de acceptare a lui Paul SABATIER, 

care spune ”Această onoare îmi este în mod special preţioasă şi ea va mări încă mai 

mult simpatia pe care o port de mult timp faţă de patria D-voastră”  

Societatea de Chimie din România nu a mai existat de facto în perioada 

postbelică, deşi ea nu a fost nici un moment desfiinţată oficial, autorităţile vremii 

neagreând astfel de organizaţii. Faptul a fost posibil datorită activităţilor individuale a 

numeroşi chimişti şi pentru că Academia Română şi-a asumat o bună parte din 

obiectivele şi sarcinile specifice ale unei societăţi stiinţifice şi a reprezentat chimia 

românească în organizaţiile europene şi internaţionale, în special în Uniunea 

Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC). Astfel, prin intermediul Secţiei de 

Chimie a Academiei Române, organizaţie naţională membră a Uniunii Internaţionale 

de Chimie Pură şi Aplicată, România avea în perioada 1981-1990 reprezentanţi 

naţionali activi în patru divizii de lucru ale aceastei organizaţii internaţionale de 

chimie: Physical Chemistry Division; Organic Chemistry Division; Analytical 

Chemistry Division și Macromolecular Division, [IUPAC HANDBOOK 1987-1989, 
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Blackwell Scientific Publications], participând, deasemenea, la Adunările Generale 

IUPAC din 1977 (Varşovia) şi 1989 (Lund) cu delegaţii conduse de Academicianul 

Cristofor SIMIONESCU. Deasemenea, în cadrul Asociaţiei Naţionale a Inginerilor şi 

Tehnicienilor (CNIT), au existat în această perioadă multe manifestări ştiinţifice 

organizate de o Secţie de Chimie condusă de ing. Anton CONSTANTINESCU. În 

cadrul acestei secţii a CNIT-ului a fost organizată la Braşov, în anul 1972, sub 

conducerea profesorilor Candin LITEANU şi Grigore POPA „ A III-a Conferinţa 

Naţională de Chimie Analitică”, manifestare patronată de IUPAC şi care a întrunit o 

largă participare internaţională [Pure and Applied Chemistry 1972, volume 31, No. 4, 

pag. 433 – 647].  

Acesta a fost trecutul mai îndepărtat şi mai apropiat al Societăţii de Chimie 

din România. Ce ne relevă prezentul?  

În primul rând vrem să subliniem ideea de continuitate pe linia obiectivului 

esenţial din statutul său, care prevede „promovarea chimiei prin toate mijloacele”.  

Edităm Buletiul Societăţii de Chimie din România, serie nouă (între numerele 

moderne se află şi cel din septembrie 2004, în care este publicat un istoric mai detaliat 

despre viaţa societăţii, atât în limba română, cât şi în limba engleză datorat 

regretatului ing. Ştefan STIRIMIN).  

  

 

 
 

Buletinul Societăţii de Chimie din România, diferite ediții 
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Aici se fac periodic informări şi rapoarte despre viaţa Societăţii, evenimente 

ştiinţifice organizate în ţară sau în străinatate, luări de poziţie, memorii şi intervenţii 

adresate autorităţilor privind politica în domeniul chimiei. Un loc şi un spaţiu 

important se acordă de către Buletinul Societăţii de Chimie din România publicării de 

articole de interes larg din domeniile de cercetare şi învăţământ ale chimiei, scrise de 

personalităţi din străinătate şi din ţară: Prof. Jean-Matie LEHN, din Strasbourg laureat 

al Premiului Nobel pentru chime, Prof. Armand LATTES, din Toulouse Preşedinte al 

Societăţii Franceze de Chimie, Academician Ionel HAIDUC - Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, Academician Alexandru BALABAN, Universitatea 

Politehnica Bucureşti, Eric SAINT-AMAN, vicepreședinte al Universității Grenoble 

Alpes, Franța. 

Revista de Chimie, care are o apariţie regulată şi un bun impact ISI, este 

considerată drept o continuatoare a publicaţiei „Jurnalul Stiinţific al Societăţii de 

Chimie din România” din perioada interbelică. Editată de un Colegiu de Redacţie 

patronat de S.Ch.R, beneficiază de un suport material substanţial din partea 

SYSCOM, Bucureşti. Deşi la origine Revista de Chimie a publicat articole numai în 

limba română, în prezent politica editorială prevede publicarea de lucrări originale în 

limba engleză.  

 
Pentru elevii de liceu este publicată revista „Chimia”, care a fost primită cu 

mult interes de tineri. Sunt publicate articole de ansamblu referitoare la subiecte 

ardente ale chimiei contemporane (uneori scrise de studenţi eminenţi), probleme şi 

experienţe antrenante, curiozităţi, dar şi note biografice ale marilor chimişti români 

sau universali.  

 
Pe aceeaşi linie tradiţională se înscrie şi organizarea de către S.Ch.R sau 

colaborarea S.Ch.R la organizarea de manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional. Amintin în acest sens numai câteva manifestări din ultimii ani:  
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- „3rd International Conference of Chemical Societies of the South - Eastern 

Countries on Chemistry in the New Millenium - an Endess Frontier”, organizată de 

S.Ch.R la Bucureşti, în seprembrie 2002 în colaborare cu şapte societăţi din regiunea 

noastră geografică. Peste 700 lucrări provenind din 18 ţări (din Europa, America şi 

Asia) au condus la un succes ştiinţific şi organizatoric unanim apreciat;  

- „4th Conference of Chemical Societies of the South-Eastern Countries – 

Chemical Sciences in Changing Times: Visions, Challenges, and Solutions”, 

organizată la Belgrad în iulie 2004, cu S.Ch.R coorganizator;  

- Conferinţa Internaţională de Chimie şi Inginerie Chimică (RICCCE) ediţiile 

2001-2017, eveniment ştiinţific tradiţional cu largă participare naţională şi 

internaţională, organizată de Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din 

UPB, în prezent în colaborare cu S.Ch.R, iar anumite ediţii cu contribuţia materială a 

S.Ch.R.;  

- Conferinţa Internaţională de Electrochimie Regional Symposium on 

Electrochemistry South East Europe ediţia a 3-a (RSE-SEE3), organizată la București 

în 2012, eveniment ştiinţific de amploare cu largă participare internaţională, organizat 

de UPB, în colaborare cu S.Ch.R, cu sprijinul financiar de la Association 

Universitaire de la Francophonie (AUF), Institut Francais de Bucarest (IFB), 

International Society of Electrochemistry și a altor sponsori; 

- Conferinţa Naţională de Chimie – Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea, eveniment 

ştiinţific cu o veche tradiţie, organizat de „OLTCHIM” şi Filiala Râmnicu Vâlcea a 

S.Ch.R, în prezent în colaborare şi cu Secţia de Chimie a Academiei Române.  

- Colocviul Franco-Român de Chimie Aplicată, COFrRoCA, organizat de 

Universitatea din Bacău, în colaborare cu Filiala Bacău a S.Ch.R şi Universităţile din 

Lille, Clermont-Ferrand şi Orléans, Franța. Manifestarea are deja o frumoasă tradiţie 

de nouă ani şi se organizează prin alternanţă în România şi Franţa, cu participarea mai 

multor țări francofone;  

- Simpozionul International „MEDIUL ŞI INDUSTRIA”, SIMI, organizat de 

INCD – ECOIND, în colaborare cu secţia științifică Chimia şi Ingineria Mediului din 

S.Ch.R şi Secţia de Chimie a Academiei Române; manifestare ştiinţifică ajunsă în 

anul 2018 la a XXI-a ediţie.  

- Simpozionul Internațional Francofon NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR 

LA RECONNAISSANCE ELECTROCHIMIQUE DES MINERAUX ET DES 

ESPÈCES BIOLOGIQUES (NOMARES), organizat de UPB şi Secţia de 

Electrochimie a S.Ch.R, manifestare ştiinţifică desfășurată la interval de 2 ani, ajunsă 

în 2018 la a 5-a ediţie, având ca principali susținători AUF și IFB, care s-a organizat 

în București (2010, 2012), Râmnicu Vâlcea (2014), Iași (2016) și Constanța (2018) ca 

manifestare independentă sau în cadrul unor conferințe mai mari (RSE-SEE3, a 33-a 

Conferință de Chimie din România, Râmnicu Vâlcea, a 3-a Conferință Internațională 

de Chimie Analitică, RO-ICAC'2016, a 8-a Conferință Internațională de Chimie 

CHIMIA 2018). 

Multe alte manifestări ştiinţifice sunt anual organizate în cadrul celor 

nouăsprezece Filiale S.Ch.R, care însumează circa 2500 de membri. 

Viaţa Societății de Chimie din România continuă cu ambiţii, iluzii şi speranţe.  
Învăţământul şi cercetarea ştiinţifică în chimie întâmpină dificultăţi materiale, 

dar universităţile, institutele de cercetare şi Societatea de Chimie din România fac 
eforturi pentru a lărgi contactul cu lumea ştiinţifică avansată din domeniul chimiei. În 
universităţi cercetătorii chimişti şi inginerii chimişti sunt printre cei mai activi în 
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elaborarea unor interesante proiecte de cercetare, ceea ce a permis atragerea unor 
fonduri suplimentare: aşa a fost posibil să se completeze echiparea unor laboratoare 
cu instrumentele moderne de investigaţie (spectrometrie de rezonanţă magnetică 
nucleară, cromatografie de înaltă performanţă cuplată cu detecţie prin spectrometrie 
de masă, analiză structurală prin difracţie de raze X, spectrometrie optică, metode și 
aparate electrochimice de analiză şi altele). Nu este întâmplător faptul că şi producţia 
ştiinţifică în domeniul chimiei prezintă adesea punctul forte în cercetarea ştiinţifică a 
mai multor universităţi, sau că, între puţinele reviste ştiinţifice din România acreditate 
cu un coeficient de impact recunoscut pe plan internaţional, cele mai multe provin din 
domeniul chimiei, o poziţie remarcabilă având şi din acest punct de vedere „Revista 
de Chimie” – Bucureşti şi „Revue Roumaine de Chimie”.  

 

 

La intervenţia documentată şi insistentă a S.Ch.R Consiliul Naţional pentru 

Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) a hotărât o majorare a coeficientului 

pentru finanţarea de bază în domeniul chimiei. Această măsură a fost apreciată ca o 

tendinţă pozitivă, demnă de urmat în continuare spre recunoaşterea şi susţinerea unei 

ştiinţe experimentale, de mare utilitate economico-socială, cum este chimia.  

Nu acelaşi lucru poate fi spus despre educaţia tinerilor în învăţământul mediu. 

Pentru disciplina chimie (şi în general pentru ştiinţele naturii) numărul de ore afectat 

studiului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost scăzut în ultimii ani, cu consecinţe 

negative uşor de imaginat asupra culturii obligatorii a întregii populaţii în domenii atât 

de strâns legate de viaţă şi civilizaţie. Demersurile active ale S.Ch.R (uneori în 

colaborare cu Societăţile de Fizică şi de Matematică din România) nu au găsit până în 

prezent un ecou pozitiv la autorităţi, deci problema nu poate fi 

nici pe departe considerată ca soluţionată şi închisă. S.Ch.R 

este hotărâtă să se adreseze în continuare noilor factori 

responsabili – de la autorităţi, la societatea civilă – pentru a 

asigura o instruire firească şi necesară tinerei generaţii.  

Industria chimică românească trece prin momente de 

răscruce. Chiar dacă evoluţia sa în ultimele două decenii nu a 

fost, pe ansamblu, una pozitivă, nu putem uita că în trecut au 

existat importante priorităţi tehnice româneşti: am avut 

primele extracţii de ţiţei şi prima rafinărie din lume la Ploieşti, 

un inginer român, Lazăr EDELEANU, a inventat separarea 

hidrocarburilor aromatice prin extracţie selectivă, am avut una Lazăr EDELEANU 
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din primele instalaţii de fabricare a izo-octanului pornind de la izo-butenă, prima 

instalaţie de separare a para-xilenului prin adsorbţie pe site moleculare, prima fabrică 

de amoniac din Europa pe bază de metan.  

 Toate acestea îndreptăţesc speranţa unui reviriment cât mai rapid al industriei 

chimice pe baze tehnico-economice noi, modernizate.  

Societatea de Chimie din România a avut o contribuție importantă în 

stabilirea contactelor internaţionale şi ocuparea locului pe care îl merită – prin 

tradiţie şi prin activitate – în comunitatea europeană şi mondială a chimiştilor. Vom 

menţiona un fapt semnificativ în acest sens: în perioada 13-15 octombrie 2004, a avut 

loc, la Bucureşti, Adunarea Generală a FEDERAŢIEI SOCIETĂŢILOR EUROPENE 

DE CHIMIE (FECS). Deşi la asumarea sarcinii de organizare a acestui eveniment 

(după o relativ recentă afiliere şi participarea la doar 3 ediţii anuale precedente) 

iniţiativa S.Ch.R a fost primită cu interes, dar şi cu o oarecare prudenţă de membrii 

FECS, desfăşurarea şi rezultatele reuniunii de la Bucureşti au fost apreciate ca 

excepţionale. Nu ne referim numai la unanima apreciere a condiţiilor organizatorice, 

ci mai ales la şansa acestei Adunări Generale de a deveni un eveniment realmente 

istoric: a fost luată hotărârea de a se da o nouă organizare şi constituţie forului de 

chimie european. Acesta s-a constituit ca „SOCIETATEA EUROPEANĂ DE CHIMIE 

ŞI ŞTIINŢE MOLECULARE” (EuCheMS), care devine cea mai mare societate de 

ştiinţe din lume, cu o poziţie juridică importantă pe lângă organismele oficiale 

europene. Faptul că am avut cu acest prilej la Bucureşti oaspeţi atât de importanţi 

(peste 50 preşedinţi ai societăţilor de chimie din întreaga Europă, preşedintele FECS, 

preşedintele IUPAC, preşedintele de la American Chemical Society, preşedinţii 

ECTN, COST-Chemistry, conducătorii diviziilor FECS), că a avut loc o întâlnire 

fructuoasă, cu decizii apreciate unanim ca „istorice”, ne onorează şi ne oferă o poziţie 

respectată în această comunitate internaţională.  

Societatea de Chimie din România se bucură de o bună reputaţie tradiţională 

în lumea ştiinţifică internaţională actuală, pe care o putem constata şi din numărul 

mare de savanţi europeni care au acceptat calitatea de membri de onoare ai societăţii 

noastre: Jean-Marie LEHN, Franţa - Premiu Nobel pentru chimie, Richard ERNST, 

Elveţia - Premiu Nobel de chimie; Yves CHAUVIN, Franţa - Premiu Nobel pentru 

chimie, Armand LATTES, Franţa – Preşedinte al Societăţii de Chimie din Franţa; 

Giovanni NATILE, Italia - Preşedinte al Asociaţiei pentru Ştiinţe Chimice şi 

Moleculare (EuCheMS), Louis COT, Franţa – Director al Institutului European de 

Membrane, Walter Herbert ROESKY, Germania – Membru de onoare al Academiei 

Române, Gerald GUILLOMET, Franţa – Preşedinte al Universităţii din Orleans, Eric 

SAINT-AMAN, vicepreședinte al Universității Grenoble Alpes, Franța, Christian 

AMATORE, profesor la Ecole Normale Superieure de Paris, director al CNRS din 

Franța, Serge COSNIER, director al Departamentului de chimie moleculară UMR 

CNRS 5250 din Universitatea Grenoble Alpes.   

Mai presus de orice însă, speranţele noastre se îndreaptă spre tinerii care 

învaţă astăzi chimia. Între ei există vârfuri care constituie un capital științific și 

spiritual de excepţie. Îi cunoaştem din competiţiile naţionale de chimie şi au dobândit 

şi o recunoaştere internaţională, prin medalii de aur obţinute an de an la Olimpiadele  

Internaţionale.  
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Aceştia nu sunt excepţii singulare, ci doar vârfuri ale unui grup numeros de 

tineri. În ultimii ani un număr mare de elevi de liceu au devenit membri asociaţi ai 

Societăţii de Chimie din România. Astfel de angajamente reprezintă pentru noi 

promisiunea că viitorul chimiei în România va fi demn de trecutul ei.  

.  
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Motto: “Cyclobutadiene, (CH)4, is the Mona Lisa of organic chemistry…”  

D. Cram (1991, Nobel Price 1987) 

 

MARGARETA AVRAM (1920 – 1984):  

A LIFE DEDICATED TO ORGANIC CHEMISTRY 
 

 
 

 The present paper major objective is to outline the contribution of Prof. Avram 

to Organic Chemistry, to point out that her pioneering work in the field of 

cyclobutadiene, Friedel-Crafts reactions, polycyclic hydrocarbons and derivatives and 

Pd(II) organochemistry are together with contributions of a few international 

chemists, chemical seeds that proved over time (+50 years) to deliver an abundant 

intellectual crop that enlarged the area of research and provide a better definition of 

the scope. 

Starting a high stake professional life in the aftermath of the devastating 

second World War (WWII) was an improbable event.  In 1940’ in all aspects of life, 

everything was in shortage.  In chemistry, shortages of chemical documentation 

(journals, books), scarcity of chemicals, poor equipped, labs limited space and 

instrumentation shortage was common condition. 

Astoundingly, although these shortages, the Laboratory of Organic Chemistry 

of Polytechnic Institute of Bucharest, founded by a Prof. Costin D. Nenitzescu, a 

German-educated chemist, was an island of delivering highly competitive chemistry.  

In this intellectual and material environment, the young talented chemist Margareta 

Avram defended her Thesis “Syntheses in class of 10,11-Benzofluoranthrene” on July 

15, 1947 in front of a highly exigent commission: C.D. Nenitzescu, P. Spacu, and 

E. Georgeacopol.  The topics studied in the Thesis is nicely endorsing the life interest 

of Prof. Nenitzescu in the chemistry of hydrocarbons and AlCl3 catalyzed reaction. 

The research topics was triggered by the confusing chemistry regarding the 

dimerization of dialin produced by the Brönsted acid, H2SO4 and of tetralin by the 

Lewis acid, AlCl3.   

In 1921, von Braun and Kirschbaum
1
 reported that dialin in presence of H2SO4 

produces the hydrocarbon C20H20 (m.p. 93 
o
C) predicted to contain as structural 

subunit a four-membered ring.  Avram in the Thesis and in the paper published
2
 

provided an unambiguous support that the correct structure for compound having the 

m.p. 93 
o
C is 1 (Scheme 1), without any four-membered ring.  

                                                                 
1
  von Braun, J.; Kirschbaum, G., Ber. 1921, 54, 597-618. 

2
 Nenitzescu, C. D.; Avram, M., J. Am. Chem. Soc. 1950, 72, 3486-90. 
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Figure 1.  The cover and the second page of the PhD thesis. 

 

In 1941, Dansi and Ferri
3
 described the action of AlCl3 on tetralin at 30-80 

o
C 

to produce the hydrocarbon C20H20, m.p. 150.5 
o
C, that subsequently subjected to 

dehydrogenation gave a hydrocarbon C20H12 with a m.p. 165 
o
C.  M. Avram, failed to 

reproduce the chemistry claimed by the Italian authors.  Moreover, when M. Avram 

have treated tetralin with AlCl3 under various conditions, confirmed the results 

obtained by G. Schroeter
4
 who identified as reaction products octahydroanthracene 

and octahydrophenanthrene. 

In the PhD Thesis and the published paper is shown eloquently that the 

intermediates (C20H20) and the dehydrogenated aromatic final product (C20H12) does 

not contain a cyclobutane ring.  Instead, the structures of the intermediates are 1 and 

2 (Scheme 1), and the aromatic compound resulted by dehydrogenation is 

benzo[j]fluoranthene (BjF).   

 While structure of hydrocarbon 2 was firmly established, for the structure of 

hydrocarbon with m.p. 93
o
C, Nenitzescu-Avram opted, with reservation, that 

probably is 5,6,7,8,9,12,13,14-octahydrobenzofluoranthrene 1 (Scheme 1). The 

hesitation, a testimony of a distinguished professional ethics, was confirmed after 

30 years, when the correct structure including stereochemistry details established by 

X-ray analysis (see Scheme 1)
5
 concluded that hydrocarbon 1 and hydrocarbon 2 are 

diastereoisomers. The structure of the low melting point (93 
o
C) hydrocarbon 

resulted in kinetic control is (±)1a (Scheme 1) while the high melting point 

hydrocarbon (150.5 
o
C) resulted in thermodynamic control, has the structure of (±)2a. 

Additionally, six independent syntheses strongly support its aromatic structure shown 

in Scheme 1 as BjF.  

 

                                                                 
3
 Dansi, A.; Ferri, G. Gazz. Chim. Ital., 1941, 71, 648. 

4
 Schroeter, G. Ber., 1924, 57, 1990-2003. 

5
 Dobbs, T. K.; Hertzler, D. V.; Keen, G. W.; Eisenbraun, E. J.; Fink, R.; Hossain, M. B.; Van der 

Helm, D., J. Org. Chem. 1980, 45, 4769-74. 
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Scheme 1 

  

 The paper resulted from the PhD Thesis was submitted and accepted in 1948 

to be published in the Journal of the American Chemical Society (JACS):   

 

 
Figure 2.  An excerpt from JACS 

 

Unique for JACS, the paper was printed two years later, namely in August 1950, 

“because of difficulty of communication.”  

Next, I would like to add a few comments concerning the professional 

trajectory at the Polytechnic Institute, Bucharest Romania and Institute of Organic 

Chemistry, Bucharest, Romania.   

Prof. Avram was a dedicated academic having been a Professor at Bucharest 

Polytechnic and research scientist at “Costin D. Nenitzescu” Institute of Organic 

Chemistry from Bucharest.  She was brilliant, far-sighted, and scientifically 

inquisitive.  

Prof. Avram academic carrier, according to the official “Polytechnic Institute-

pages from history (1948-1992),” presently published on web
6
 as well, started in 1950 

as Instructor, (“asistent” – first level for Professorship in Romania), then in 1955 she 

was promoted to Assistant Professor, and in 1968 to Full Professor. In order to 

facilitate the teaching of Organic Chemistry, she authored a textbook of Organic 

Chemistry (1983) in two volumes (vol.1 560 pp; vol 2. 631 pp). Prof. Avram 

coauthored the first and only book in Romania concerning “Infrared Spectroscopy. 

Application in Organic Chemistry” (in Romanian, English, French). 

Since its inception in 1949, Prof. Avram was also working with what is 

presently known as Romanian Academy’s “Costin D. Nenitzescu” Institute of Organic 

Chemistry, where she was until her death the director of a research group in 

hydrocarbon chemistry.   

The professional genealogy of all of us, who had been part of 

Prof. Nenitzescu’s Organic Chemistry Chair of Polytechnic Institute of Bucharest, is 
                                                                 
6
 Institutul Politehnic Bucuresti, Pagini de istorie din perioada 1948-1992, 

https://energetica.ga/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/ (accessed June 10, 2018) 
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remarkable. It comprises giants of Organic Chemistry: Kekulé, von Bayer, Emil 

Fischer, Hans Fischer and Costin D. Nenitzescu. Prof. Avram is one of those whose 

teaching and research achievements has honored her privileged forebears. 
 

 
Figure 3. The chemical genealogy of Prof. Avram 

 

 

Prof. Avram’s contributions to Organic Chemistry 
Now, it is appropriate to resume the chemistry contribution of Prof. Avram.  

After the JACS publication, Prof. Avram was occasionally involved for a short time in 

errand topics.  The most prominent is the discovery of the mechanism of activation of 

AlCl3 by water for catalytic isomerization of saturated hydrocarbons.  Traces of alkyl 

halide is also an active cocatalyst.
7
 

In 1957, Prof. M. Avram started an extensive life-time investigation in the (i) 

Chemistry of Cyclobutane derivatives (61 papers), covering the cyclobutadiene 

(CBD), Benzo-CBD and related hydrocarbons with four membered ring.  The 

scientific interest in the following years has been diversified to (ii) Reaction of 

acetylenes with transition metals (11 papers), (iii) Friedel-Crafts acylation of 

acetylenes (5 papers), (iv) Chemistry of transition-metal organic compounds 

(2 papers) (v) ketenes (3 papers) and, (vi) miscellaneous topics (40 papers).  

 

 A. Cyclobutanes and related derivatives. 
The favorite area of research of M. Avram was the chemistry of cyclobutane 

derivatives.  The most read papers are those dedicated to CBD and Benzo-CBD.  For 

example, the paper dealing with CBD dimer has 83 citations:  
 

 

                                                                 
7
 Nenitzescu, C., D.; Avram, M.; Sliam, E. Bull. Soc. Chim. France, 1955, 1266-72. 
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Benzocyclobutadiene paper has 57 citations: 

 
and the linear dimer of benzocylobutadiene has 59 citations: 

 
 

 A1. Cyclobutadiene (CBD) 

Cyclobutadiene (C4H4), is a very simple organic molecule that captured the 

interest of generation of organic chemist for more than a century.  One of the longest 

running sagas of organic chemistry was the attempted preparation of CBD, a molecule 

with a deceptively simple structure, nevertheless, for many years proved more 

difficult to access it than to conquer than Mount Everest itself.  Cyclobutadiene is 

not a resonance stabilized molecule, on contrary has highly localized double 

bonds, and consists of a valence tautomeric equilibrium between two rectangular 

singlet ground state structures.
8
 

Starting in 1957, defying intrinsic difficulties, Nenitzescu and M. Avram have 

set mapping strategies of CBD synthesis.  Their pioneering papers provided 

convincing proofs that indeed, the elusive CBD
9
 and benzo-CBD

10
 were “freely” 

involved in the trapping experiments.  About the same time, in Germany R. Criegee, 

was specifically interested in tetramethyl-CBD,
11

 and G. Maier in the parent CBD
12

, 

and in USA and Canada, S. Masamune
13

 was appealed in the parent CBD and M. P. 

Cava
14

 in Benzo-CBD. 

                                                                 
8
 Whitman, D. H.; Carpenter, B. K. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 4272-4274; Whitman, D. H.; 

Carpenter, B. K. J. Am. Chem. Soc.1982, 104, 6473-6474; Carpenter, B. K.  J. Am. Chem. Soc. 1983, 
105, 1700 1701. 
9
 (a) Avram, M.; Nenitzescu, C. D.; Marica, E., Chem. Ber., 1957, 90, 1857-1868;  (b) Avram, M.; 

Marica, E.; Nenitzescu, C. D. Chem. Ber., 1959, 92, 1088-1091;  (c) Nenitzescu, C. D.; Avram, M.; 
Marica, E.; Maxim, M.; Dinu, D., Studii si Cercetari de Chimie, 1959, 7, 481-504; (d) Avram, M.; (d) 
Mateescu, G.; Dinulescu, I. G.; Marica, E.; Nenitzescu, C. D., Tetrahedron Lett. 1961, 21-26;  (e) 
Avram, M.; Fritz, H. P.; Keller, H. J.; Kreiter, C. G.; Mateescu, G.; McOmie, J. F. W.; Sheppard, N.; 
Nenitzescu, C. D. Tetrahedron Lett. 1963, 1611-1614;  (f) Nenitzescu, C. D.; Avram, M.; Marica, E.; 
Dinulescu, I. G.; Mateescu, G., Angew. Chem., 1963, 75, 88;  (g) Avram, M.; Fritz, H. P.; Keller, H.; 
Mateescu, G. D.; McOmie, J. F. W.; Sheppard, N.; Nenitzescu, C. D., Tetrahedron, 1963, 19, 187-194;  
(h) Avram, M.; Dinulescu, I. G.; Marica, E.; Mateescu, G.; Sliam, E.; Nenitzescu, C. D., Chem. 
Ber. 1964, 97, 382-389. 
10

 Nenitzescu, C. D.; Avram, M.; Dinu, D., Chem. Ber., 1957, 90, 2541-2544.; Avram, M.; Dinu, D.; 
Nenitzescu, C. D., Chem. & Ind., 1959, 257. 
11

 Criegee, R.; Louis, G. Chem. Ber., 1957, 90, 417-424; Criegee, R.; Schroder, G. Angew. 
Chem., 1959, 71, 70-71;  Criegee, R.; Schroeder, G.,  Liebigs Ann. 1959, 623, 1-8;   Criegee, R.; 
Ludwig, P. Chem. Ber.,. 1961, 94, 2038-2043;  Criegee, R, Rev. Chim., Acad. R. P. R. 1962, 7, 771-89; 
  Criegee, R.; Funke, W., Chem. Ber., 1964, 97, 2934-2941. 
12

 (a) Maier, G.; Hoppe, B. Tetrahedron Lett., 1973, 861-864; (b) Maier, G.; Schneider, M., Angew. 
Chem., Int. Ed. Engl., 1971, 10, 809 ; (c) Maier, Fritschi, G.; Hoppe, B. Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 
1970, 9, 529-530.  (d) Maier, G. Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 1974, 13, 425-490.  (e) Maier, G. 
Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 1988, 27, 309-332. 
13

 Masamune, S.; Suda, M.; Ona, H.; Leichter, L. M. J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1972, 1268-1269.  
14

 Cava, M. P.; Napier, D. R.  J. Am. Chem. Soc. 1956, 78, 500;  Cava, M. P.; Napier, D. R. J. Am. Chem. 
Soc., 1957, 79, 1701-1705; Cava, M. P.; Mitchell, M. J. J. Am. Chem. Soc., 1959, 81, 5409-5413. 
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Unfortunately, none of the above efforts has been finalized successfully, 

neither the parent CBD nor substituted CBD and neither the parent or substituted 

Benzo-CBD have been isolated.  The relevance of these failures was captured in a 

superb intellectual analogy by Donald Cram (Nobel Prize in Chemistry 1987) in 

1991:
15

 
 

“Cyclobutadiene, (CH)4, is the Mona Lisa of organic chemistry in its ability to elicit wonder, 

stimulate the imagination, and challenge interpretive instincts.” 

 

What was the intellectual knowledge concerning the thermodynamic and 

kinetic stability of CBD when Nenitzescu-Avram started their work in this field?  

The answer is that it was still fragile, prone to errors; nevertheless, started to 

emerge with relatively slow steps. 

 

In 1  1  rich   c el.
16

 using quantum mechanics and the principle of  

separation, recommended that aromaticity is recognized when continuous conjugated, 

monocyclic coplanar organic compounds (  c el topology) with a number of 2, 6, 

10, 14… electrons that populates the  molecular orbitals, possess relative electronic 

stability and, therefore, aromatic character. Aromaticity is a virtual quantity, not an 

observable (measurable directly experimentally) quantity, and, therefore, since it 

is not directly measurable, it must be defined by convention. 

Early 1950’s organic chemists started to appreciate the novelty and the 

importance of   c el discovery.  Thus, in 1951, William von Eggers Doering, was 

first to invent the succinctly holy grail for organic chemistry, the “4n+2” rule 

( hich  as not invented  y   c el himself);
17

 Note also that the 4n rule was not 

invented yet. Next is J. D. Roberts landmark paper
18

 “Molecular Orbital Calculations 

of Properties of Some Small-Ring  ydrocarbons and Free Radicals.” It is 

interestingly to remark that for Roberts, CBD is a pseudoaromatic molecule.  Later, 

in 1 65, Breslow’s description of antiaromaticity (destabilizing cyclic conjugation)
19
 

based on   c el’s and others’ publications, reformulate the rule as   c el 4n + 2/4n 

electron rule.
20

  All these works have stimulated an explosive growth in an extensive 

and exciting new CBD chemistry.  A definite peak (a coup in chemistry) in providing 

to the synthetic chemist tip-offs to handle the CBD, was a theoretical paper in 1956 

entitled “The Possible  xistence of Transition Metal Complexes of Cyclobutadiene” 

by H. C. Longuet-Higgins and L. E. Orgel.  Theory has preceded experiment!  

Three years after the publication of the Longuet-Higgins and Orgel paper, two 

groups reported the synthesis of CBD-metal complexes.  Thus, Walter Hübel
21

 made 
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in good yield tetraphenyl-CBD*Fe(CO)3 and, Criegee isolated tetramethyl-

CBD*NiCl2
22

 which later by X-ray
23

 was shown to be a dimer. 
 

 
Scheme 2 

 

A breakthrough in CBD chemistry represented the synthesis of (η
4
-

cyclobutadiene)iron tricarbonyl complex (compound 1, Scheme 2) by Pettit
24

 in 1965 

by the reaction of cis-3,4-dichlorocyclobutene (first synthesis done and therefore let 

us name it as Avram’s dichloride) with Fe2(CO)9.  Subsequently, a large variety of 

(substituted CBD)*Fe(CO)3 became a pool for free CBDs.  The ready release of CBD 

from its iron complex by oxidative decomposition led to important insights into its 

electronic and structural nature.   

Presently, there are two additional approaches to stabilize CBD: low 

temperature matrix and substitution with sterically bulky groups.  CBD was isolated at 

temperature 8 K in the matrix of argon atoms
25

, however, is stable at room 
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temperature in the cavity of a spherical crown ether (hemicarceplex).
26

  Large groups 

like t-Bu- and (CH3)3Si- kinetically stabilize (prevent dimerization) of both CBD (see 

Scheme 1) and Benzo-CBD.   

The first post-Willstätter period paper concerning CBD was published in 1957 

by Criegee
27

 who prepared the dimer of tetramethyl-BCD from 3,4-dichloro-1,2,3,4-

tetramethylcyclobutene (1, Scheme 3), by vicinal chlorine elimination with Li(Hg) in 

absolute ether in an attempt to obtain tetramethyl-CBD.  
 

 
Scheme 3 

 

However, the first paper concerning the synthesis attempt to prepare the 

parent CBD was published Nenitzescu and Avram in 1957.  Time tested reactions 

leading to double bond formation, such as Hofmann elimination of quaternary salts of 

1,3-diamino-cyclobutane and retro-Diels-Alder reaction of cyclooctatetraene adducts 

with di-Me acetylenedicarboxylate and quinones, failed to provide CBD.
28

  

In 1959, C. D. Nenitzescu and M. Avram
29

 have assumed that they have 

isolated C4H4*AgNO3 from the reaction of all-trans-1,2,3,4-tetrabromocyclobutane 

and the Wittig dehalogenation reagent Li(Hg),
30

  assumption that soon has proven to 

be wrong. WHY it failed?  First, the failure is due to a shortage of analytical 

instruments such as a NMR and X-crystalographic instruments.  The only analytical 

instrument available was an IR spectrometer.  However, at that time the only 

structural assignment of the reaction product
31

 was provided by a rather complicated 

IR signature.  Among the two candidates that Profs. Nenitzescu and Avram have been 

considered to be the reaction products was (i) the silver complex C4H4*AgNO3, that 

was preferred, and (ii) the dimer C8H8*2AgNO3 that unfortunately was rejected.  It is 

interesting the reason why C8H8*2AgNO3 structure was rejected in preference for the 

wrong structure of silver complex of BCD.  First, by decomposition with water was 

not yielding the expected tricylooctadiene or the cyclooctadiene.  Second, the double 

complexation with Ag
+
 is less stable than the mono complexation with Ag

+
, like in 

CBD*AgNO3 complex, fact that it was in consensus to some analogy published in the 

literature of the time.  Additionally, the remarkable stability of the monomer structure 

of CBD complex with AgNO3 was also supported by quantum chemical calculation of 

Longuet-Higgins and Orgel.   
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In 1961, it was published by Prof. Avram a paper
32

 that bring more support 

concerning a dimer of CBD (C8H8) based on mass spectroscopy.  C8H8 was the sole 

product resulted from the aqueous NaCl or thermal decomposition of what was 

believe to be the C4H4*AgNO3 complex.   The IR was interpreted erroneously that 

symmetry would suggest an anti-dimer, instead of correct syn-dimer.  Interestingly to 

note, that the idea of the monomeric C4H4*AgNO3 complex was not yet abandoned.  

Thus, by reaction the dimer with AgNO3 gave a silver complex that was assumed to 

be C4H4*AgNO3 for the reason that during complexation C8H8 is split back to C4H4, 

an assumption that a few years later was demonstrated to be incorrect. In the years 

that followed more facts have started to be accumulated in order to clarify if 

C4H4*AgNO3 exist. Thus, in 1963 when 1,2-dichlorocylobutene was shaken with 

Na(Hg) gave 33% dimer 2 (Scheme 4).  
1
H NMR results validated that the reaction 

product is in fact the dimer (C4H4*AgNO3)2.
33

  The silver complex of the dimer was 

prepared from all-trans-1,2,3,4-tetrabromocyclobutane by dehalogenation with Li(Hg). 
 

 
Scheme 4 

 

A second BCD precursor examined by Nenitzescu and Avram was cis-3,4-

dichlorocyclobutene.  The dehalogenation of cis-3,4-dichlorocyclobutenes
34

 in the 

presence of Li(Hg) gave the CBD dimer.  This procedure was proven over the next 

years to be arguably the most straightforward route for the synthesis of many 

derivatives of BCD including the stable complex C4H4*Fe(CO)3.  Cis-3,4-

Dichlorocyclobutene preparation based on Reppe
35

 (1948) methodology was 

improved in Nenitzescu’s Lab.  In 1964 M. Avram
36

 isolated dimers of CBD.   

Interestingly and unpredictable the syn- dimer resulted by treating 3,4-

dichlorocyclobutene with Na(Hg) in diethyl ether, while Li(Hg) in the same solvent 

gives anti-dimer: 

 
 

Scheme 5 
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33
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The stereochemistry as syn-dimer was assumed to result from the free CBD via a 

Diels-Alder cycloaddition to itself, while the anti-dimer, most probable resulted via a 

double Wurtz reaction.  It is worth of mentioning that even after +50 years, the 

most convenient method for the preparation of cis-3,4-dichlorocyclobutene is still 

the Nenitzescu-Avram procedure that involves three steps shown below.  “Sadly,” 

the Nenitzescu-Avram preparation was published by Pettit group in Organic 

Synthesis.  Presently, cyclobutene, 3,4-dichloro(3R,4S) is available commercially. 
 

 

   

 
 

Figure 4. Excerpt from Organic Syntheses  

 

Among the chemical contributions to chemistry of cis-3,4-dichlorocyclobutene 

perhaps the Diels-Alder reactions are more interesting.  Thus, cis-3,4-

dichlorocyclobutene reacts with dienes to produce [π4s + π2s] cycloaddition products.  

In 1968 Nenitzescu and Avram
37

 reported the cycloaddition of cis-3,4-

dichlorocyclobutene to cyclopentadiene producing the endo-syn adduct (3, Scheme 

6) in high yield.  Ten years later, Warrener and coworkers
38

 have reported a revised 

structure for the major adduct as endo-anti adduct (4, Scheme 6).  

 
Scheme 6 

 

 

 A2. Benzocyclobutadiene (Benzo-CBD) 

 Benzocyclobutadiene (Benzo-CBD) is kinetically unstable.  One aromatic ring 

is not enough to diffuse, at least in part, the antiaromaticity of CBD.  Nevertheless, 

benzo-CBD in Ar matrix is stable up to 75 K.
39

  Three dimerization products have 

been so far isolated: Cava angular (1), Nenitzescu anti-linear (2)
40

 and Pettit 

dibenzosemibulvalene (3).
41

  Cava, in 1956, have prepared the angular dimer of 
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Benzo-CBD from 1,2-dibromo- (or 1,2-diiodo)-benzocyclobutene (1, Scheme 8) and 

Zn in ethanol.
42

  

 
Scheme 7 

At present, there are two standpoints concerning the mechanism of Cava angular 

dimer formation.  Cava
43

 suggested that the mechanism involves the [4+2] 

cycloaddition of two molecules of Benzo-CBD resulted by dibromide elimination 

with Zn from 1,2-dibromobenzocyclobutene, followed by rearrangement to Cava 

angular dimer (6a,10b-dihydrobenzo[a]biphenylene, (5, Scheme 8). 

Trahanovsky
 44

 studied by flow NMR spectroscopy the dimerization of 

benzocyclobutadiene labelled with deuterium at C1.  Benzo-CBD, generated from 2-

(trimethylsily)benzocyclobutenyl-1-mesylate by fluoride ion-induced elimination of 

trimethylsilyl mesilate, dimerize to produce six deuterated isotopomers. The deuterium 

distribution is rationalized by the mechanism presented below that assumes 

dibenzo[a,d]cyclooctatetraene (4, Scheme 8) to be the actual precursor of Cava’s dimer. 

 
Scheme 8 

 

In 1957, Nenitzescu, Avram and Dinu have design a mild reaction condition 

(room temperature) to produce Benzo-CBD.  The elimination of dibromide with 

Li(Hg) in ether from 1,2-dibromobenzocyclobutene, produced the Cava angular 

dimer.  If the bromine elimination was done in presence of cyclopentadiene, the 

Diels-Alder adduct 2 (Scheme 9) was isolated.
45

  Also, some other trapping dienes 

such as dimethylfulvene, spiro[2:4]hepta-3,5-diene and 3,5-diphenyl-3:4-benzofuran 

were tested successfully.
46
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Scheme 9 

  

An unexpected reaction course, however rewarding, was noticed in 1959 by 

Nenitzescu, Avram and Dinu.
47

 The debromination with Li(Hg) in presence of 

Ni(CO)4, gave the “linear” dimer 3 (Scheme 9) as a new Benzo-CBD dimer.  

Unfortunately, there are no detailed information available even today (2018) to 

rationalize the role of Ni(CO)4 in this reaction. 

The anti- configuration of the two aromatic rings was confirmed in 1961 by 

ozonolysis of the linear dimer, followed by reaction with diazomethane to yield cis-

trans-cis tetracarbomethoxycyclobutane.
48

  The dimer is thermally converted (half-life 

20 minutes at 140 
o
C) into dibenzocyclooctatetraene after refluxing in o-

dichlorobenzene (180 
o
C) for 4-5 hr. In metal catalyzed isomerization a dramatic 

reversal of the reaction temperature and reaction time has been observed.  For 

example, Pettit has noticed that in presence of Ag
+
 the rearrangement occurs almost 

instantaneously at room temperature (see Scheme 9). 

Nenitzescu-Avram
49

 have envisaged that the thermal rearrangement of the linear 

dimer occurs in one step, involving a concerted cleavage of the two cyclobutane rings.  

Cava provided evidence that the process proceeds in two stages.
50

  In the first step an 

o-quinonoid intermediate is formed by opening the adjacent cyclobutane ring to the 

benzene, and in the second step the remaining cyclobutane ring opens yielding the 

dibenzocycloocatetraene.  The ortho-quinonoid intermediate was trapped by Cava 

with maleic anhydride. 

  
Scheme 10 

 

The Benzo-CBD iron tricarbonyl complex became also known very soon after 
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the brilliant synthesis of CBD*Fe(CO)3 by Pettit and coworkers.
51

 

Fe(CO)3     
Scheme 11 

 

Since the Benzo-CBD was so unstable, it is very tempting to assume that by adding 

bulky groups at C1 and C2 would prevent dimerization.  In 1969, M. Avram
52

 was 

first to embrace the idea of kinetically stabilized Benzo-CBD with bulky groups.  

She started to investigate the 1-t-Bu-Benzo-CBD and 1,2-di-t-Bu-Benzo-CBD 

chemistry.  Unfortunately, no stable t-butyl-benzo-CBD was isolated.  Thus, 

dehydrobromination with KO-t-Bu of 1-bromo-1-t-Bu-Benzocyclobutene yielded the 

Cava type dimer 3 (Scheme 11), strongly suggesting that one t-Bu group in not 

enough to stabilize Benzo-CBD to preclude dimerization.  Attempt to make the 1,2 di 

t-Bu substituted  

 

 
Scheme 12 

 

Benzo-CBD failed: by thermal (140-150 
o
C) dehydrobromination, 1-bromo-1,2-di-t-

bu-benzocyclobutene evades di-t-Bu-BenzoBCD formation, however, is channeled to 

indene derivatives as result of neopentylic rearrangement (Scheme 12).  Elimination 

of HBr with KO-t-Bu furnishes oxygen containing derivatives of benzene.  In 

conclusion, we are still looking forward for the synthesis of the parent 1,2-di-t-

Bu-Benzo-CBD.  Nevertheless, presently are known Benzo-exo that are kinetically 

stabilized.  Examples are 1,2-di-t-Bu-3,4,5,6-tetramethylbenzocyclobutadiene,
53

 1,2-

diphenylnapthocyclobutadiene
54

 and 1,2-di-TMS-Benzo-CBD.
55

 

Prof Avram explored the chemistry of compounds mostly resulted from 

trapping of Benzo-BCD with cyclopentadiene or angular dimerization of the parent or 
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substituted Benzo-CBD. Many papers published as “Investigations in the 

cyclobutane series” are describing compounds specifically containing a “spectator” 

cyclobutane ring attached to the norbornane skeleton ring such as in endo- (1, Scheme 

13) and exo-benzocyclobutanonorbornene (2, exo-BCBN) Scheme 13), and 

derivatives of basic and substituted Cava angular Benzo-BCD hydrocarbons.  The 

chemistry examined by Prof. Avram is localized on the norbornane skeleton rather 

than on cyclobutane moiety, which in some studied cases proved not to be “dormant.”  

Both endo- and exo-BCBN are annelated with a cyclobutene (3, Scheme 13) ring if 

are reacted with HC CCOOMe and AlCl3.
56

  Electrophilic addition
57

 of Cl2, Br2, 

HBr, to endo-BCBN yielded rearranged halide derivatives of exo-BCBN, as 

consequence of carbocation localized on norbornane skeleton that is well-known to be 

prone for Wagner-Meerwein rearrangement.
58

  As result the endo-BCBN ring flips 

into exo-BCBN configuration.  For example, by hydrobromination of endo-BCBN 

isomer, under kinetic control, a mixture of endo-BCBN (compound 2, Scheme 13) 

and exo-BCBN bromide (compound 3, Scheme 13) are formed.   

 
Scheme 13 

 

In a separate experiment, it was shown that the endo bromide 4 (Scheme 13) is 

converted into the most stable thermodynamically exo-BCBN bromide 5 

(Scheme 13).  

 

A3. Nenitzescu’s hydrocarbon (perhaps, better Nenitzescu-Avram). 

Nenitzescu and Avram
59

 become engaged in the synthesis of a C10H10 

hydrocarbon which was finalized in the paper published in 1960; six years later the 

compound will be name by Doering
60

 as Nenitzescu’s hydrocar on. 
The starting materials were cyclooctatetraene that was reacted with maleic 

anhydride, then the Diels-Alder adduct was then converted into the dicarboxylic acid.  
The latter was subjected to Grob reaction

61
 (lead acetate and pyridine) to yield the 

hydrocarbon 2 (10-15%) that was also separated as C10H10*PdCl2 and C10H10*2AgNO3 
complexes.  More experimental details and thermal comportment surfaced three years 
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later.
62

  A pure sample (bp 165 
o
C) of hydrocarbon has resulted from PdCl2 complex 

by decomposition with KCN.  Soon, it was realized that the hydrocarbon has no 
shortage of surprising properties to study.  For example, the relationship among 
C10H10 isomers

63
 on the thermal energy surface, on which it seems that the 

thermodynamic sink of all interconversions of (CH)10 hydrocarbons is apparently cis-
9,10-dihydronaphthalene.

64
  Additionally, the PdCl2 complex obtained originally by 

Nenitzescu and Avram exibit antitumor activities.
65

   
 

 
Scheme 14 

 

Among the three isomers of mono-Benzo-Nenitzescu’s hydrocarbons 1, 2, 3 (see 
Scheme 14), all are document that are prepared.  

In 1970 the synthesis of anti-7,8-BenzotricycIo[4.2.2.0
2,5

]deca-3,7,9-triene 
(compound 3, Scheme 14) was published in by Vedejs

66
 and independently, by 

Paquette.
67

  In 1995, it was found
68

 a new synthesis of the anti-mono-Benzo 
Nenitzescu’s hydrocarbon 3 (Scheme 14).  

In 1973, the syn-7,8-BenzotricycIo[4.2.2.0
2,5

]deca-3,7,9-triene (4, Scheme 
14)

69
 became available by the work of Vedejs et al. and independently by Murata et al.  

In 1979, the synthesis of benzo[c]tricyclo[4.2.2.0
2.5

]deca-3,7,9-triene (2, Scheme 
15).

70
 was published by Prof. Avram.  Thus the ketone 1 (Scheme 15) was enlarged with 

diazomethane, subsequently converted to tosylhydrazone followed by a Shapiro 
reaction

71
 with MeLi to yield the benzo-Nenitzescu’s hydrocarbon 2 (Scheme 15). 

       Scheme 15 

Interestingly, as result of thermal conversion, compound 2 (Scheme 15) turned out to be 

on the same thermal hypersurface as Cava angular dimer 3 (Scheme 15) of Benzo-BCD. 
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Among the three isomers of di-Benzo-Nenitzescu’s hydrocarbons 1, 2, 3 (see Scheme 

16), compounds 1 and 2 are document that are prepared.  Di-benzo-Nenitzescu’s 

hydrocarbons 3 (anti-dibenzo[c,j]tricyclo[4.2.2.0
2.5

]deca-3,7,9-triene) has not, to our 

knowledge, been reported in the literature! 

1 2 3

1966 ?1974  
Scheme 16 

 

The symmetrical dibenzo-Nenitzescu’s hydrocarbon compound 4, (Scheme 
17) was prepared in 1966 by Nenitzescu-Avram team in two steps.

72
 In the first step it 

was carried out the Diels-Alder adduct synthesis from 9,10-dibromoanthracene and 
cis-3,4-dichlorocyclobutene.  A cautionary note: anthracene failed to react with 
cis-3,4-dichlorocyclobutene.  In the second step, the elimination with Wittig reagent 
(LiHg) of the chlorine atoms is accompanied by reduction of the bridgehead bromines 
to yield dibenzo-Nenitzescu’s hydrocarbon 4 (Scheme 17).  
 

 
Scheme 17 

 

In 1963, Cava
73

 published the synthesis of the tri-Benzo substituted of Nenitzescu’s 

hydrocarbon (tribenzo[c,g,j]tricyclo[4.2.2.0
2.5

]deca-3,7,9-triene, 3) from anthracene 

and benzo-CBD (generated in situ from trans-1,2-dibromobenzocyclobutene and Zn): 

 
Scheme 18 

 

 A4. Alkyne chemistry 
A4.1. Friedel-Crafts acylation of alkynes 
Addition of acid chloride derivatives with alkynes is a useful reaction, 

affording  -chloroalkenyl ketones, which allow numerous synthetic applications, in 
particular, the synthesis of heterocyclic compounds. 

The acylation of alkynes is a well-known reaction in the preparation of -
enones. However, the scope of this reaction is generally limited by the presence of 

numerous by-products such as -chloro--enones, -enones, or -acyloxy ketones. 

                                                                 
72

 Avram, M.; Dinulescu, I. G.; Nenitzescu, C. D. Liebigs Ann. Chem. 1966, 691, 9-14; for an improved 

synthesis see: Dinulescu, I. G.; Pogany, I. I.; Dumitriu, A.; Georgescu, E. G.; Avram, M. Rev. Roum. 

Chim. 1980, 25, 969-973. 
73

 See Reference 51. 
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Prof. Avram have shown that terminal alkynes are acylated with AlCl3 or
AgClO4 to yield

Scheme 19

in a non-selective way a mixture of reaction products.74 For example, in presence of
non- nucleophilic solvents, propyne, acetyl chloride and, AlCl3 gave the normal
addition product, namely, the -chloro-, -unsaturated ketone (3, Scheme 19) and
variable amount of isomeric -chloro-,-unsaturated ketone (4, Scheme 19). If
AgClO4 is the catalyst, in CH2Cl2 at -50 oC, besides the -chloro-,-unsaturated
ketone, chlorodienic compounds (4, Scheme 20) is also formed.

Scheme 20

A4.2. Reaction of alkyne with Pd compounds.75

Assembling the CBD*metal complex from acetylenes and a metal complex is,
on paper at least, a simple and attractive approach to obtain a CBD*metal complex.
Soon, it turned out to be very frustrating, it requires a lot of long and patient work.
Most of the time research goes in different directions. For the case of Pd(II) reagents
the reaction mechanism of acetylene oligomerization will be presented below. As it
will be seen there is no cyclobutadiene intermediate in any steps! In the years that
followed, it turned out that although acetylene reacts, for example, with palladium(II)
compounds to yield metal-containing red-brown product. Monosubstituted acetylenes
form a complex mixture, while disubstituted acetylenes could form a single substance.
The extent of reaction is very much governed by the size of the acetylenic
substituents rather than electronic factors. In both cases, what is still an issue is to
define clearly all the steps in a complicated overall process. Peter Maitlis, a

74 Manoiu, D.; Manoiu, M.; Dinulescu, I.; G.; Avram, M. Rev. Roum. Chim. 1985, 30, 223-227.
Manoiu, D.; Manoiu, M.; Dinulescu, I. G.; Avram, M. Rev. Roum. Chim. 1984, 29, 857-860. Manoiu,
D.; Manoiu, M.; Dinulescu, I. G.; Avram, M. Rev. Roum. Chim. 1984, 29, 193-199; Manoiu, D.;
Manoiu, M.; Dinulescu, I. G.; Avram, M. Rev. Roum. Chim. 1984, 29, 201-206; Manoiu, D.; Manoiu,
M.; Dinulescu, I. G.; Avram, M. Rev. Roum. Chim. 1984, 29, 671-676.
75 Dinulescu, I. G.; Staicu, S.; Dumitru, A.; Ghenciulescu, A.; Chiraleu, F.; Avram, M. Rev. Roum.
Chim. 1985, 30, 585-588; Dinulescu, I. G.; Staicu, S.; Avram, E.; Chiraleu, F.; Avram, M. J.
Organomet. Chem. 1977, 136, C15-C17;
Dinulescu, I. G.; Staicu, S.; Chiraleu, F.; Avram, M. J. Organomet. Chem. 1977, 140, 91-96; Staicu, S.;
Dinulescu, I. G.; Chiraleu, F.; Avram, M. J. Organomet. Chem. 1976, 113, C69-C72; Staicu, S.;
Dinulescu, I. G.; Chiraleu, F.; Avram, M. J. Organomet. Chem. 1976, 117, 385-394; Avram. E.;
Chiraleu, F.; Avram M. Rev.-Roum. Chim. 1975, 20, 775; Avram, E.; Dinulescu, I. G.; Chiraleu, F.;
Sliam, E.; Avram, M. Rev. Roum. Chim. 1975, 20, 637-641; Avram, M.; Avram, E.; Chiraleu, F.;
Sliam, E.; Nenitzescu, C. D. Chem. Ber. 1975, 108, 1830-1838; Avram, El.; Chiraleu, F.; Dinulescu, I.
G.; Avram, M. Rev. Roum. Chim. 1975, 20, 539-545; Avram, M.; Avram, E.; Dinulescu, I. G.; Stefan,
N.; Chiraleu, F.; Elian, M.; Nenitzescu, C. D. Chem. Ber. 1972, 105, 2375-2388; Avram, M.; Avram,
E.; Elian, M.; Chiraleu, F.; Dinulescu, I. G.; C. D. Nenitzescu, C. D. Chem. Ber. 1971, 104, 3486-3497.
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prominent contributor to this chemistry have realistically and eloquently wrote
76

: 

“The number of different strange, unusual, and apparently unrelated types of 

molecules isolated from these reactions reminds one of the early days of organic 

natural product chemistry; the tale of the unravelling of their structures and of 

the elucidation of apparently tortuous mechanisms by which they are formed is 

reminiscent of a detective story. Clues abound, there are many red herrings, and 

the answer to the puzzle is seldom obvious even halfway through the problem.” 

In 1969, by Nenitzescu and Avram
77

 embarked to study whether dimerization 

of acetylenes triggered by transition metals, in particular compounds of Pd(II), could 

be a simple and direct access to CBD metal complexes.  Thus, t-butyl-phenyl 

acetylene in presence of benzonitrile palladium dichloride (Kharasch reagent
78

) 

generate the complex 3 (Scheme 21) which subsequently treated with HCl in 

dimethylformamide yielded the 1,2-di-t-butyl-3,4-diphenylcyclobutadiene palladium 

chloride complex 4 (Scheme 21).  

A ligand exchange reaction of cyclobutadiene complex 4 with iron 

pentacarbonyl produces the iron tricarbonyl complex 5 (Scheme 21). 
 

 

Scheme 21 

 

Also, in 1969, Avram and Nenitzescu published a paper
79

 describing the case 

of a monosubstituted acetylene, namely t-butyl acetylene reaction promoted by 

Karasch complex (solubilized PdCl2: (C6H5CN)2*PdCl2).
80

  In 1971 a 

reinvestigation
81

 corrected the structures of some derived compounds, but has not 

provide the structure of the primary palladium derivative C18H30PdCl2, which in the 

first paper was wrongly assign to be a Dewar Benzene*PdCl2.  In acetone at 20 
o
C, t-

butylacetylene gave only trimer product: 1,3,5-tri-tert-butylbenzene (4, Scheme 22).  

All attempts to generate 4 from 3 were unsuccessful therefore, these trimer complexes 

do not appear to be intermediates in the formation of the benzene derivative 4 

(Scheme 22). 
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Scheme 22 

 

 A5. Cyclopropanation with -allylpalladium chloride complexes 

 Norbornenes, possessing a strained double bond, are cyclopropanated with 

diazomethane or ethyl diazoacetic ester in presence of -allylpalladium chloride:
82

 
 

 
Scheme 23 

 

The benzonorbornadiene, exo-BCBN and endo-BCBN are the alkenes that have been 

cyclopropanated.  The diazomethane yield exo-cyclopropane derivatives 3 (Scheme 

24) in 85-100% yield.  Diazoacetic acid ethyl ester add to produce both exo- (4a, 

Scheme 24) and endo- (4b, Scheme 24) derivatives.  
 

 
Scheme 24 

 

The cyclopropanation
83

 describe above was instrumental to synthesis exo-cyclobutene 

ring attached to benzo- (1, Scheme 25), exo-BCBN (2, Scheme 25) and exo-BCBN 

skeleton (3, Scheme 25). 
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Scheme 25 

 

 A6. Ketene as synthon for cyclobutane and cyclobutene derivative syntheses 

 Prof. Avram was interested in the synthesis of four membered rings bearing 

bulky groups as potential precursors of sterically hindered cyclobutadiene as it was 

described above. The cycloaddition of a ketene with a t-Bu substituent to an acetylene 

with bulky substituent(s) would be a tempting project, because the resulting 

cyclobutenone would be a close step to this goal. I took these thoughts to Prof. 

Avram, who with her usual amiability had no objection to my trying this approach. 

Four membered rings, such as cyclobutanone and cyclobutenone derivatives, 

are easily available by Staudinger reaction
84

 that involves ketene cycloaddition to 

alkenes or alkynes.  The ketene studied is t-butylcyanoketene (TBCK) discovered by 

Moore
85

 in 1970.  Shortage of hard currency obligated chemist from Romania to 

synthesize all the precursors from available starting material. Thus, we
86

 have 

developed a convenient synthetic route for the TBCK starting from hydroquinone that 

was converted in 4 steps in dichloro-quinone 2, followed by conversion into di-azide 

3 with NaN3. Heated at 80 
o
C in benzene compound 3 produces TBCK.  

 
 

 
Scheme 26 

 

The [2+2] cycloaddition reaction according to Woodward and Hoffmann
87

, 

when concerted, occurs via a 2s+ a reaction mode, the suprafacial component is the 

alkene, and the reagents approach is orthogonal.  Initially, the ketene moves towards 

the ketenophile with the smaller group (in this case CN) closer to the aromatic group 

of the vinyl moiety.  The more advance is the reaction, as result of the anticlockwise 

rotation of ketene carbon end, the bulky t-Bu group ends in facing the larger 

substituent on alkene. 

                                                                 
84
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Most of ketonophiles
88

 such as styrene and p-substituted with methyl-, phenyl, 

p-NO2, indene, the - and -vinyl naphthalenes yield cyclobutanones with t-Bu group 

facing the aromatic ring.  The stereochemistry outcome is exactly the one predicted by 

Woodward–Hoffman rule for a 2+2 concerted cycloaddition process. X-ray 

measurements conform the stereochemistry. 

 
Scheme 27 

 

If the vinyl group is electron reach, as result of MeO-, p-halogen electron donation, or 

a vinyl group connected to a ferrocene, two cyclobutanone isomers are formed, the 

“normal” cyclobutanone 3 (Scheme 27) a second cyclobutanone 3 (Scheme 28), with 

aromatic ring and t-Bu group are in trans configuration was isolated.  

If the aromatic ring is large, as for example in 9-vinylanthracene, the two large 

groups, t-Bu of ketene and of ketenophile are in trans configuration in the 

cyclobutanone 3 (Scheme 28) 

 
 

 
 

Scheme 28 

 

TBCK reacts easily with acetylenes.
89

 The cycloaddition is regiospecific.  For 

example, TBCK (6, Scheme 29) adds to phenyl acetylene 1, 3, 4, 5 to yield the 

cyclobutenones 7 (Scheme 29) with the phenyl at C3.  
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Scheme 29 

 

X-ray measurement (see reference 89b) confirm that the cyclobutenone resulted from 

TBCK and chlorophenylacetylene and has the structure 7 (Scheme 29).  

The Prof. Avram legacy is very reach.  Her remarkable chemistry 

achievements, mostly at the level of the hard period of groundbreaking, has open 

avenues in many fields of Organic Chemistry that presently covers a large surface of 

interest and sophistication.  She has always been interested in exploring the 

development of ideas, the connections between those ideas and ways of inspiring 

others to study new concepts. 
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In memoriam 
 

PERENITATEA PREOCUPĂRILOR ŞTIINŢIFICE ALE 

PROFESORULUI DOCTOR INGINER NEGOIŢĂ DĂNĂILĂ 

(1878 – 1953) 

 

 
 

  

 Pentru toți chimiștii este o onoare și o datorie în același timp să nu uităm de 

moștenirea lăsată de marii noștri înaintași și să dovedim prețuire și recunoștință 

pentru operele lor.  

 A cuteza să vorbești despre profesorul Negoiță Dănăilă este un gest de mare 

curaj deoarece opera sa a fost atât de complexă și vastă încât riști să omiți ceva, ceva 

ce sigur e important. De aceea, în cele ce urmează vor fi prezentate o parte din 

preocupările sale știinţifice cu dorința de a evidenția prin exemple aportul său la 

știința românească și la punerea bazelor dezvoltării industriei chimice românești de 

atunci și până în zilele noastre. 

 Însuși profesorul declara crezul ce l-a călăuzit toată viața: Pentru a putea 

contribui cu ceva la progresul general al științei universale, trebuie să se înceapă 

prin a face știință națională, care pe lângă partea ei generală de esență universală, 

mai are și particularul, specificul național, care deseori este deschizător de noi 

orizonturi în știință și artă. Acest crez l-a condus la crearea primului Institut de 

Chimie Tehnologică Aplicată din România, apoi la crearea Facultății de Chimie 

Industrială, pe care a organizat-o ca prim decan și a Institutului de cercetări 

ICECHIM. 

 Profesorul Negoiță Dănăilă a fost convins că produsele chimice sunt vitale 

pentru orice economie și că o dezvoltare a unei industrii autohtone este absolut 

necesară asigurării unei relative independențe a țării. Prin tot ce a întreprins 

profesorul Negoiță Dănăilă a acordat importanță deopotrivă atât chimiei ca știință, dar 
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și aplicațiilor industriale, dovedind o concepție valabilă și astăzi: dacă știința 

descoperă tehnologiile ea creează produse pentru economie. Această concepție a 

profesorului Negoiță Dănăilă este confirmată de specialiștii de azi care afirmă că 

evoluția dinamicii societății se suprapune, ba chiar este rezultatul dinamicii creării și 

aplicării tehnologiilor. Acestora profesorul le-a dat importanța cuvenită, ca nimeni 

altul. De asemenea, profesorul Negoiță Dănăilă a înțeles că omul de știință și mai ales 

chimistul nu se formează prin experiență solitară, fapt susținut și de alte personalități. 

De exemplu profesorul Eugen Angelescu spunea, citez: omul de știință preia de la 

înaintași cunoștințe, mod de gândire, pasiune.  
 

 

Profesorul Eugen Angelescu 1896-1968 
  

 Astfel, el era conștient că generația sa beneficia de o tradiție deja creată de 

precursori ca: Ștefan Micle în Moldova, Constantin Istrati și Gheorghe Longinescu în 

Muntenia. Aceștia și mulți alții ce le-au urmat au abordat în paralel cu activitatea 

didactică și multe probleme de cercetare, dintre acestea cu deosebire cele privind 

valorificarea materiilor prime. Profesorul Negoiță Dănăilă s-a înconjurat de 

colaboratori pasionați, ceea ce i-a permis să abordeze o paletă de teme de o diversitate 

copleșitoare cuprinzând toate specialitățile chimiei și anume: petrochimie, 

carbochimie, chimie analitică, coloranți, medicamente, compuși macromoleculari, 

materiale de construcții. Ideile și orientările apăruseră, dar trebuiau continuate. 

Tocmai această necesitate a înțeles-o profesorul Negoiță Dănăilă și a dovedit-o prin 

întreaga sa activitate profesională 

 

   
Ștefan Micle 

1820-1879 
Constantin I. Istrati 

1850-1918 
Gheorghe Gh. Longinescu 

1869-1939 

 

 Colaboratorii săi au devenit la rândul lor creatori de noi specialități, de noi 

școli în cadrul facultăților de chimie. Dintre aceștia s-au remarcat: Isac Blum 

creatorul Şcolii de Studiu a Cărbunilor și Carbochimiei, profesorul Tudor Ionescu la 

Tehnologie Chimică, I.V. Nicolescu la Cataliză. 

 Aceste reușite au fost posibile atât datorită calităților de excepție ale 

colaboratorilor, dar şi ale conducătorului care s-a remarcat ca un manager, la fel de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1820
https://ro.wikipedia.org/wiki/1879
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deosebit. Această simbioză i-a dat garanţia reuşitei aşa cum şi profesorul 

C.D. Neniţescu, Magistrul nostru, al tuturor chimiştilor se pronunţa atunci când făcea 

publice părerile sale despre rolul şefului şi al relaţiilor de serviciu: Un conducător 

ştiinţific este cel mult un dirijor de orchestră, mai puţin însă, un regizor. Reuşita 

depinde de talentul executanţilor sau al actorilor. Fireşte, independenţa 

cercetătorilor într-un colectiv trebuie să fie mult mai mare decât cea a membrilor 

unei orchestre sau al unei trupe de teatru. Rolul conducătorului ştiinţific, dacă este 

vorba de o cercetare adevărată, este nu numai acela de coordonator. El este şi un 

cercetător la rând cu ceilalţi. 

 

 

Profesorul Costin Neniţescu (1902-1970), unul din cei mai mari chimişti români 

.  

Profesorul Negoiță Dănăilă a înţeles că performanţa industrială este imaginea 

directă a gradului de penetrare a progresului tehnico-ştiinţific în economia unei ţări. 

Cu cât gradul de dezvoltare a ştiinţei şi tehnologiei este mai ridicat incluzând 

cercetarea şi dezvoltarea proprie, cu atât ţara are o economie mai performantă şi mai 

bine ancorată în economia mondială. În acest scop, pentru el -omul de ştiinţă 

permanent în laboratoare, dar şi în facultate şi uzină- o prioritate a avut-o cunoaşterea 

resurselor naturale: petrol, cărbuni, gaze naturale, atât ca pondere, cât şi din punct de 

vedere al cunoaşterii compoziţiilor lor. Pentru aceasta a colaborat cu geologii, iar 

colectivul său de cercetare a elaborat metode de analiză şi apoi a stabilit căile de 

valorificare prin transformarea componenţilor în produse utile societăţii. 

 Cu profesorul Isac Blum a abordat domeniul de cocsochimie şi obţinerea unor 

fracţiuni valoroase ce s-au dovedit o sursă de materii prime de bază pentru industria 

chimică şi energetică. A reuşit obţinerea pentru prima dată a cocsului metalurgic din 

ligniţi necocsificabili. De atunci şi până în prezent şcoala românească creată de 

profesorul I. Blum în Facultatea de Chimie Industrială din Bucureşti se ocupă de 

caracterizarea rezervelor de cărbuni, de prelucrarea lor şi a subproduselor rezultate, ca 

o alternativă neconvenţională de substituţie şi conservare a petrolului. Pentru aceasta 

au servit drept modele procedeele care se utilizau deja în Germaia, Anglia, Franţa, 

America, Italia. 

 Profesorul a apreciat corect la acea dată ceea ce şi azi e valabil demonstrat de 

prognoze şi anume caracterul longeviv al resurselor de cărbuni faţă de cele de petrol. 

Astăzi, prognozele menţioneză cărbunii ca o şansă pentru viitor şi faptul că ei 

reprezintă posibilităţi reale de asigurare cu materii prime pentru industria chimică. 

Preocupările de gazeificare a cărbunilor în CO+H2, CH3OH şi hidrocarburi, de 
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obţinere a C2H2 în jet de plasmă din cărbuni şi altele sunt tot atâtea confirmări a ceea 

ce profesorul Negoiţă Dănăilă afirma: deşi la prima vedere necesitatea lichifierii 

cărbunilor, adică fabricarea benzinei şi a uleiurilor sintetice din cărbune nu apare 

evidentă, totuşi prevederea pentru viitorul apropiat şi mai ales pentru cel mai 

îndepărtat ne obligă de pe acum la construcţia în ţară a unor uzine de transformare 

a cărbunilor în carburanţi şi lubrifianţi sintetici. În ceea ce priveşte sistemul de 

lucru credem că nu greşim dacă propunem pentru Valea Jiului procedeul de 

hidrogenare catalitică sub presiune....iar pentru ligniţi procedeul Fisher-Tropsch. 

Iată cu câtă clarviziune a apreciat, încă de pe atunci, o linie de dezvoltare pentru 

Valea Jiului, linie care poate reprezenta o posibilitate pentru viitorul zonelor cu 

rezerve de cărbuni.  

 Preocupări privind obţinerea benzinelor sintetice din CO+H2, respectiv via 

CH3OH au fost continuate în cadrul S.C. ZECASIN şi există şi astăzi în cadrul 

colectivului de Inginerie Chimică din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor din Universitatea Politehnica din Bucureşti, colectiv a cărui întemeietor 

a fost profesorul Emilian Bratu. 

 Şi în privinţa utilizării gazelor naturale şi a fracţiunilor de prelucrare a ţiţeiului 

profesorul Negoiţă Dănăilă şi colaboratorii săi au realizat lucrări de pionierat. Pentru 

caracterizarea lor au fost făcute numeroase studii, prin care s-au elaborat metode de 

analiză şi dozare a claselor de hidrocarburi saturate, nesaturate, aromatice. Au fost 

stabilite principii ce au folosit la elaborarea standardelor românești din domeniul 

chimiei. 

 Abordând probleme complexe de valorificare a fracţiunilor petroliere şi chiar 

componente ale acestora, profesorul Negoiţă Dănăilă împreună cu E. Melinescu, T. 

Ionescu, R. Verona, N. Popa, M. Boltuş, C. Fostiropol şi alţii au conturat domeniul 

petrochimiei prin rezolvarea unor teme de bază, care au reprezentat jaloane reale 

conform cărora s-a realizat industria petrochimică românească care a cunoscut o largă 

dezvoltare mai ales după 1960 şi care a ţinut pasul cu ritmurile înregistrate pe plan 

internaţional. 

 De la obţinerea şi rafinarea parafinei, care continuă şi azi la Câmpina, la 

fabricarea vaselinei şi a unsorilor necesare altor industrii, a cerurilor, a uleiurilor de 

parafină, a acizilor naftenici şi a altor derivate, nimic nu a fost străin preocupărilor 

profesorului Negoiţă Dănăilă şi colectivelor sale de cercetare. Aceste lucrări au 

constituit nu numai linii directoare ci și baze ştiinţifice şi tehnologice reale pentru 

realizarea rafinăriilor de la Borzeşti-Oneşti, Piteşti, Brazi, intrate în funcţiune mai 

târziu, care au asigurat necesarul intern de produse petroliere atât din ţiţei românesc 

cât şi din ţiţei de import. De altfel şi această situaţie a ţării noastre de a avea nevoie să 

importe ţiţei a fost prevăzută de profesorul Negoiţă Dănăilă şi a fost prezentată într-

un raport efectuat la solicitarea Băncii Naţionale în 1939, intitulat Contribuţii la 

problema materiilor prime în România. Această lucrare întocmită atunci este valabilă 

şi astăzi, putând reprezenta un real studiu de dezvoltare de perspectivă şi program 

naţional. În acest studiu profesorul Negoiţă Dănăilă făcea referiri şi la sectoarele de 

coloranţi, cauciuc, materiale plastice şi răşini naturale. Profesorul Negoiţă Dănăilă şi 
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colaboboratorii săi I. Constantinescu, M. Firu, D. Rădulescu, I. Stăvăr şi alţii 

considerau că, citez, din nefericire, rezervele sigure şi chiar numai probabile  de 

ţiţei pe care le are astăzi România sunt cu totul limitate şi în disproporţie cu locul 

atât de important pe care îl ocupă industria de petrol în viaţa economică şi 

financiară a ţării noastre...Problema utilizării raţionale şi economice a produselor 

de petrol... cu scopul de a fabrica produse de o valoare comercială superioară, 

prezintă o importanță deosebită pentru ţara noastră. Aş sublinia expresia ţara 

noastră pe care o folosește mereu, dar şi simţul economic privind rentabilitatea 

produselor chimice . 

 O temă de care s-a ocupat profesorul Negoiţă Dănăilă împreună cu M. 

Goruneanu şi care mie îmi face o deosebită plăcere să o prezint este aceea a oxidării 

parafinei cu aer la presiune obişnuită şi ridicată, cu şi fără catalizator. Acest subiect a 

fost şi cel al proiectului meu de diplomă din 1960 sub conducerea profesorului Iosif 

Drimuş, creatorul Şcolii de Tehnologie Chimică Organică din Facultatea de Chimie 

Industrială, colectiv din care am făcut parte şi eu. Această preocupare mă face să 

privesc înapoi cu recunoştinţa discipolului către cel ce a fost profesorul Negoiţă 

Dănăilă. Visul său s-a împlinit abia după anul 1955, când profesorul I. Drimuş şi 

colaboratorii săi au reuşit să realizeze, la întreprinderea SIN Bucureşti, prima 

instalaţie industrială de fabricare a acizilor graşi sintetici prin oxidarea parafinei, 

instalaţie ce a reprezentat a doua instalaţie de acest fel din Europa (prima fiind în 

Germania). Ulterior, s-a mai construit a doua instalaţie, de capacitate mai mare la 

Mărăşeşti, obiectiv realizat de către un colectiv de cercetare de la ICECHIM - secţia 

Detergenţi, colectiv format din discipoli şi colaboratori ai profesorului Drimuş. 

 Profesorul Negoiţă Dănăilă a studiat cu profesorul Ion Atanasiu, în paralel cu 

elaborarea unor metode  electrochimice de dozare a metalelor şi posibilitatea de 

oxidare electrochimică a hidrocarburilor. Acest domeniu al electrosintezei organice 

reprezintă astăzi speranţa de găsire a unor căi alternative, mai performante de sinteză 

a substanţelor organice. Dintre continuatorii în acest domeniu a fost profesorul 

Răducan din Facultatea de Chimie Industrială şi profesorul Liviu Oniciu de la 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Ulterior, profesorii Sorin Roşca şi Eleonora-

Mihaela Ungureanu din Facultatea de Chimie Industrială Bucureşti, au inteprins 

studii valoroase în acest domeniu neconvenţional. 

 Nici domeniul coloranţilor de sinteză n-a fost neglijat de profesorul Negoiţă 

Dănăilă. În cadrul unei analize tehnico-economice privind asigurarea cu materii prime 

pentru aceştia, a recomandat drept surse primare atât produsele de cocserie, cât şi 

hidrocarburile aromatice din fracţiunile petroliere. Aşa cum a prevăzut profesorul 

Negoiţă Dănăilă această industrie s-a dezvoltat cu deosebire la Codlea, Bucureşti şi 

Giurgiu prin contribuţiile specialiştilor formaţi în centrele universitare din Bucureşti, 

Iaşi şi Timişoara. Această industrie, ca şi cea a explozibililor, au impulsionat şi 

domeniul fabricării H2SO4, HNO3, fabricaţii ce au cunoscut evoluţii remarcabile la 

Năvodari, Făgăraş, Slobozia, Turnu-Măgurele. La rândul lor, acestea au determinat o 

dezvoltare a industriei de îngrăşăminte sintetice. 
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 Evaluând căile de valorificare a gazului metan Negoiţă Dănăilă şi Gheorghe 

Soare au realizat cecetări privind procesele de clorurare a gazului metan la CH3Cl, 

CH2Cl2, CHCl3, CCl4, produse de mare importanţă pentru ţară. Acestea s-au fabricat 

la scară industrială cu deosebire la S.C. Chim - Complex Borzeşti şi la OLTCHIM - 

Râmnicu Vâlcea după tehnologii originale. 

 Continuând realizările lui Edeleanu, un alt mare chimist tehnolog al ţării 

noastre, colectivul condus de N. Dănăilă s-a preocupat de utilizarea hidrocarburilor 

aromatice rezultate în procesele de aromatizare a benzinelor prin nitrarea acestora în 

scopul obţinerii explozibililor de care ţara avea nevoie cu deosebire în industria 

minieră. 

 O valoare deosebită o au şi lucrările sale privind studiul sintezei polimerilor şi 

a altor compuşi macromoleculari. Pentru prima dată în lume profesorul Negoiţă 

Dănăilă şi colaboratorii săi au folosit tetraclorura de titan drept catalizator de 

polimerizare a olefinelor, deci înaintea lui Carl Ziegler, care abia după 10 ani a 

descoperit catalizatorul ce-i poartă numele. Iată o prioritate românească de mare 

însemnătate şi mândrie naţională. 

 Recomandările profesorului Dănăilă de a dezvolta o industrie de anvelope şi 

de mase plastice în România, făcute ca urmare a unor studii originale, s-au 

concretizat prin construirea şi funcţionarea fabricilor de cauciuc de la Victoria-

Floreşti, Danubiana, Caracal, Buzău, Bucureşti. 

 Şi pentru ca să avem o imagine a faptului că profesorul Negoiţă Dănăilă, 

împreună cu colaboratorii săi nu au lăsat deoparte nici un domeniu al chimiei aplicate, 

trebuie menţionate şi studiile experimentale efectuate de aceştia în domeniul fabricării 

cărămizilor, inclusiv a celor refractare, a ipsosului, ţiglelor, cimentului PORTLAND 

şi a altor materiale pentru care s-au întocmit şi proiecte de construcţie a multor 

instalaţii cu acest profil. Se poate afirma  fără a greşi că şi în acest domeniu 

profesorul Negoiţă Dănăilă şi colaboratorii săi au fost precursori ai Şcolii de 

materiale oxidice, astăzi Ştiinţa Materialelor, şcoală organizată şi dezvoltată de 

profesorul Şerban Solacolu şi discipolii săi din Facultatea de Chimie Industrială, 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 

 Din cele prezentate rezultă că în calitatea sa de profesor, atât la Universitatea 

Bucureşti şi apoi la Politehnica din Bucureşti, dar mai ales în cea de conducător al 

Institutului de Chimie Aplicată, din 1920 până în 1945 şi apoi în cadrul ICECHIM, 

profesorul Negoiţă Dănăilă a abordat practic toate specialităţile chimiei. Cele 

câteva linii precizate mai sus reprezintă doar o parte a contribuţiilor aduse la crearea 

industriei chimice româneşti şi la dezvoltarea învăţământului românesc de chimie, aşa 

cum se poate vedea în figura (harta) ce arată centrele industriale din România la 

nivelul anului 1989. (România, până în 1989, era o țară în curs de dezvoltare, 

caracterizată ca o societate multilateral dezvoltată) 

 Chiar dacă astăzi, în condiţiile amplificării relaţiilor internaţionale, chimia şi 

industria chimică nu sunt înţelese la valoarea lor reală ca factori de progres naţional, 

previziunile şi contribuţiile ştiinţifice şi tehnice ale profesorului Negoiţă Dănăilă nu-şi 

pierd din importanţă. Rămâne doar ca aceste criterii de direcţionare să fie abordate cu 

responsabilitate, competenţă şi, de ce nu, cu spirit patriotic. 
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Harta centrelor industriale din România în anul 1989 

 (https://www.stiri-extreme.ro/imperialism-si-subdezvoltare-romania-postcomunista-

si-lumpen-democratia/) 

 

 Prin tot ce a făcut, Negoiţă Dănăilă reprezintă unul dintre precursorii 

importanţi a tot ceea ce s-a realizat în domeniul chimiei şi învăţământului până 

în zilele noastre. Profesorul Negoiţă Dănăilă este un exemplu demn de urmat pentru 

tinerii din zilele noastre. Deşi în concepţia actuală a tinerilor în ultimii 30 de ani s-au 

produs mari transformări, aceștia vor constata în vremurile ce vor urma că fără de 

chimie nu poate exista în ţara noastră o economie reală şi că această problemă trebuie 

reevaluată în viitor. Noi, chimiştii, trebuie să ne îndreptăm cu recunoştinţă către 

înaintaşii noştri şi să iubim chimia cel puţin cât au iubit-o ei. În acest context s-a 

încadrat și comemorarea organizată de către Academia Română, Secția de Chimie, 

prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la nașterea profesorului Negoiță Dănăilă, 

membru de onoare, cel care ocupă un loc aparte în galeria personalităților din 

învățământul de chimie teoretică, dar mai ales aplicată. 

https://www.stiri-extreme.ro/imperialism-si-subdezvoltare-romania-postcomunista-si-lumpen-democratia/
https://www.stiri-extreme.ro/imperialism-si-subdezvoltare-romania-postcomunista-si-lumpen-democratia/


44 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXVI, 1/2019 

 
Plic jubiliar dedicat profesorului Dănăilă ca semn de recunoaştere a contribuţiei sale la 

întemeierea învăţământului superior de chimie industrială din România 
 

 În loc de epilog la această modestă prezentare a importanţei şi contribuţiilor 

aduse de profesorul Negoiţă Dănăilă şi remarcabilii săi colaboratori la progresul 

chimiei în România şi cu deosebire la dezvoltarea industriei chimice, închei cu un 

citat din H. Coandă: Ce noroc ar avea omenirea, dacă ar exista multe naţii care să-i 

fi adus, faţă de numărul de locuitori, atât cât i-a adus naţia română în ultimii 120 

de ani. 
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 In memoriam 

PROFESOR CONSTANTIN CALISTRU- PROMOTOR 

AL INGINERIEI PROCESELOR CHIMICE 
 

 
CONSTANTIN CALISTRU (1916–2006) 

 

 Constantin Calistru s-a născut la 5 octombrie 1916 în satul Grămești, județul 

Botoșani, într-o familie de funcționari. Cu copilaria și școala primară la Stefănești, a 

urmat Liceul Grigore Ghica Voda din Dorohoi. După Bacalaureat, s-a înscris la 

Facultatea de Științe a Universității din Iași (1936) secția de Chimie Industrială. 

Secția există din 1912 cu numele Chimie Tehnologică și dăduse primii doi absolvenți 

cu titlul licențiat în științe aplicate la care s-a adăugat apoi mențiunea inginer-chimist. 

Cei doi aboslvenți din anul 1916 au fost Gheorghe Alexa (1891–1985) și Gheorghe 

Huidovici (1891–1954). Ei au fost, se pare, primii ingineri chimiști formați în 

România. Cei doi vor deveni profesori la Politehnica din Iași: Gheorghe Alexa - 

profesor de Tehnologie organică și fondator al secției de Tăbăcărie; Gheorghe 

Huidovici - primul profesor de Mașini și Instalațiuni pentru Industria Chimică. 

 
Palatul Universităţii din Iaşi 
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Gheorghe Alexa (1891–1985) 

 
Gh. Huidovici (1891–1954) 

Inițial, secția fusese organizată de Profesorul Anastasie Obregia (1964–1937) 

care a obținut diploma de Chimist Tehnic/Inginer - Chimist în 1889 la Politehnica din 

Zurich / E.T.H. Zurich. El a organizat și primul Laborator de Tehnologie Chimică la 

Universitatea din Iași în 1912–1914. Ulterior, secția s–a dezvoltat în 1918 și 1924 

după model francez, devenind Chimie Industrială, de 4 ani, cu drept de conducere 

doctorat. Până în 1938, secția a format 282 ingineri–chimiști universitari. Industria 

chimică și petrochimia, cereau tot mai mulți specialiști. 

        Dar, în anul 1937 studenții de la Politehnica din București s–au revoltat, 

contestând dreptul inginerilor universitari, precum inginerii chimiști de la Iași, de a 

concura pe aceleași posturi la angajare, cu cei „politehniști”. Ca urmare, Guvernul a 

decis desființarea secțiilor de ingineri de la Iași (Chimie Industrială, Electrotehnică, 

Chimie Agricolă). Atunci, în toamna lui 1937, studenții de la Iași au declarat greva 

foamei. Toți studenții, în semn de solidaritate s–au adunat în Sala Pașilor Pierduți 

făcând greva foamei. Constantin Calistru, liderul celor de la Chimie Industrială a 

povestit ulterior aceste evenimente. Profesorul Cristea Niculescu–Otin, noul director 

al Laboratorului de Tehnologie Chimică, cu licență și doctorat la U.T. Berlin, era în 

mijlocul studenților. Totuși, au existat și „abateri”: Doamna. Elena Calistru, colega și 

apoi soție a lui Constantin Calistru, va povesti cum fetele aduceau plăcinte calde la 

băieți în Sala Pașilor Pierduți. 

 

 

Profesorul Cristea Niculescu–Otin, primul 

Rector al Politehnicii „Gh.Asachi” 

 

Profesorul Neculai Costăchescu(1876–
1939), primul Decan la Chimie 

Industrială 
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 În final, Guvernul a cedat și a aprobat înființarea Școlii Politehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, cu două facultăți: Chimie Industrială și Eletrotehnică. 

Noua instituție, a 3–a politehnică din România (după București și Timișoara) a avut 

buget abia în octombrie 1938. Primul Rector a fost Cristea Niculescu–Otin, iar primii 

decani: Neculai Costăchescu la Chimie Industrială și Ștefan Procopiu la 

Electrotehnică. 

     Așadar Constantin Calistru a efectuat studiile superioare la Universitatea din 

Iași, Facultatea de Științe, Secția Științe Aplicate (1936–1937) și le-a continuat la 

Școala Poliethnică „Gheorghe Asachi” Facultatea de Chimie Industrială obținând 

diploma de inginer-chimist nr. 1 din 25 octombrie 1940. Tabloul primei promoții a 

Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi” are 45 fotografii: 23 profesori și 22 absolvenți. 

Constantin Calistru este al 3-lea din dreapta, rândul 3. Pe același rând, în stânga sa, 

este Elena Calistru. Ca Decan la Chimie Industrială apare Profesorul Constantin V. 

Gheorghiu deoarece Neculai Costachescu murise în 1939. 

    După aboslvirea facultății, Constantin Calistru a făcut serviciul militar la 

Școala de Ofițeri în Rezervă (1940–1941). Apoi, a participat, cu un pluton de 

Transmisiuni, la luptele de pe Frontul de Est cât și de pe Frontul de Vest (1941–

1945). 

 
Diploma nr.1 din 25.10.1940 a Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 

acordată lui Constntin Calistru. 

        După război, în 1945, a devenit asistent la Laboratorul de Tehnologii 

Electrochimice al profesorului Ioan Ciochina de la Chimie Industrială. Astfel a 

început și primele cercetări științifice privind electroliza soluțiilor de clorură de sodiu 

și a publicat 3 lucrări în limba franceză. În același an a intrat în Partidul Social 

Democrat care în 1948 a intrat în componența Partidului Muncitoresc Român. A 

aderat cu credință și entuziasm, având convingeri de stânga, la noul sistem politic. 

          La 3 august 1948 s-a dat Decretul 175, numit și „Legea Gheorghe Vasilichi” 

de reformă a învățământului, după model sovietic. La Facultatea de Chimie 

Industrială s–a trecut la secții de specializare: Tehnologia Substanțelor Anorganice 
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(TSA) și Tehnologia Substanțelor Organice (TSO). Din TSO s–au desprins apoi alte 

specializări: Tehnologia Celulozei, Hârtiei și Fibrelor Artificiale (TCHFA), 

Tehnologia Compușilor Macromoleculari (TCM), Finisaj Produse Textile, 

Tehnologia Pieilor/Tăbăcărie. Din anul 1952 s–a mărit durata studiilor la 5 ani, 

ultimii doi ani fiind pentru specializare, proiect de diplomă și cercetare. Constantin 

Calistru a devenit Prodecan (1948–1952) și apoi Decan (1953–1968) al noii Facultăți 

de Chimie Inustrială. Școala Politehnică devine Institutul Politehnic Gheorghe Asachi 

(I.P.I.) cu 6 facultăți (Chimie Industrială, Electrotehnică, Construcții, Mecanică, 

Hidrotehnică, Textile (adusă de la București). Constantin Calistru a fost până la 

pensionare (1982) membru al Senatului IPI și șeful Catedrei de Tehnologia 

Substanțelor Anorganice (TSA). Ca funcții didactice, a trecut direct de la Asistent la 

Conferențiar (1948–1952) și apoi Profesor (1953–1982) abilitat să conducă doctorat 

în Inginerie/Tehnologie Chimică. 

 
Tabloul primei promoții de ingineri „Cristea Otin” a Școlii Politehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași (23  profesori, 11+11 absolvenți) . 

  În ciuda acestor avansări rapide din primii ani și a solicitărilor 

ulterioare pentru funcții de conducere la Ministerul Industriei Chimice, 

Constantin Calistru a rămas un neobosit profesor și cercetător care lucra circa 

10 ore pe zi, cu o pauză scurtă de prânz. Săptămânal, catedra se întrunea și 

fiecare prezenta, pe rând ce a lucrat, erau discutate fișele după articolele 

semnalate în Chemical Abstracts. Studenții din anii terminali erau colaboratori 

și coautori. Rezultatele au apărut mai întâi sub forma cursurilor sale de mare 

nivel, bazate pe metoda modelării matematice a proceselor chimice. El a 

înlocuit metoda clasică, descriptivă de predare a procedeelor tehnologice la 

metoda analizei și sintezei proceselor tehnologice  – sisteme alcătuite din 

operații fizice și chimice unitare. El a  descoperit că toate procesele chimice 
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industriale pot fi sistematizate în 6 procese/operații chimice unitare 

caracterizate prin mecanisme macrocinetice specifice. Această nouă teorie a 

proceslor chimice unitare a prezentat–o cu mult succes la Congresul 

Internațional de Chimie Indutrială de la Bruxelles (1966). Articolul 

corespunzător poate fi considerat actul de naștere al Ingineriei Proceselor 

Chimice, noua ramură a Ingineriei Chimice promovată de Octave Levenspiel cu 

cartea sa Tehnica Reacțiilor în Ingineria Chimică (1967) sau Chemical 

Reaction Engineering (CRE). În 1972, C. Calistru a publicat la Editura 

Didactică și Pedagogică cartea Tehnologia Substanțelor Anorganice care avea 

două părți: Partea I Ingineria Proceselor Chimice și Partea II Tehnologii 

Concrete. Acest mod a fost extins la toate disciplinele tehnologice din catedră.  

Prezentăm mai jos fotografia unor participanți la Simpozionul din 2001, 

când Profesorul a implinit 85 ani. 

 
Participanți la Simpozionul de Ingineria Proceselor Chimice din 2001: Constantin 

Calistru avea 85 ani. Erau prezenți profesorii: Cristofor Simionescu (Academie), Eugen 

Pincovski (București), Aurel Iovi (Timișoara), Ovidiu Muntean (Minister), specialiști din 

producție și proiectare. 

Profesorul Calistru a predat cursuri magistrale impecabile. Furat de 

subiect, uita de obicei să se oprească la pauză. De aceea, era totdeauna însoțit 

de cel puțin un asistent care-i comunica: „a sunat, Domnule Profesor”. 

În 1983–1984 a publicat tratatul Tehnologia Îngrășămintelor Minerale 

(Vol. I–III), împreună cu 3 colegi (Leonte, Siminiceanu, Hagiu) la Editura 

Tehnică. Lucrarea a primit Premiul „Nicolae Teclu” al Academiei pentru 

conținutul de inginerie chimică și rezultatele originale incluse. Profesorul 

Constantin Calistru a condus 20 teze de doctorat, autorii devenind cadre 

universitare și specialiști în industrie și proiectare. Nu a avut copii biologici dar 

a format o familie academică cu mulți copii (doctori) și nepoți (doctori formați 
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de doctorii săi). La capitolul diseminare trebuie menționat și Simpozionul 

Național de Ingineria Proceselor Chimice pe care l–a inițiat în 1973 și a 

continuat în anii 1978, 1983, 1988, 1993, 1998 atât la Piatra Neamț/Săvinești 

cât și la Iași.. 

Profesorul Constantin Calistru s-a stins la Iași în 15 decembrie 2006. Va 

rămâne însă în memoria lumii academice ca unul dintre promotorii Ingineriei 

Chimice la Politehnica din Iași 

 

 

 

Profesor Emerit Dr. Ing. Ilie Siminiceanu, ASTR 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași 

Departamentul de Inginerie Chimică 

ilie.siminiceanu@tuiasi.ro 

mailto:ilie.siminiceanu@tuiasi.ro
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Coriolan DRĂGULESCU 

(1907 - 1977) 

 
 

Academicianul Drăgulescu s-a născut la 4 aprilie 1907 în comuna 

Vărădia, județul Caraș-Severin ca fiu al învățătorului Ștefan Drăgulescu. 

A urmat studiile liceale la Timișoara, la liceul C.D. Loga. A rămas legat 

de școală, de colegii și profesorii săi. Urmează studiile universitare la 

Cluj, iar la absolvire este numit curator și apoi asistent la catedra de 

chimie fizică. În același timp, își susține teza de doctorat elaborată sub 

conducerea profesorului Dan Rădulescu, iar apoi lucrează în 

laboratoarele ilustrului profesor Gheorghe Spacu marcând astfel 

începutul studiilor în domeniul chimiei anorganice. Sub conducerea 

acestor eminenți profesori a întreprins studii temeinice și și-a însușit o 

severă metodă de cercetare. 

Personalitatea academicianului Coriolan Drăgulescu este extrem de 

complexă: chimist, pedagog, organizator, pe toate aceste paliere 

manifestându-se la potențial maxim. Recunoașterea competențelor de 

chimist practician este confirmată de funcția de chimist al orașului Cluj 

deținută în perioada 1.02.1934 – 31.08.1940 și de cea de chimist la 

Fabrica de Spirt din Timișoara (1941- 1944).  

Refugiat din Cluj odată cu Universitatea din Cluj, doctorul 

Coriolan Drăgulescu activează în același timp la facultatea de Agronomie 

a Institutului Politehnic din Timișoara. Aici, în capitala Banatului, 

împreună cu academicianul Ilie Murgulescu avea să creeze școala de 
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chimie. Din această perioadă datează acțiunea perseverentă în vederea 

înființării unei unități de învățământ superior cu profil chimic în cadrul 

Institutului Politehnic din Timișoara. Acțiunea susținută de profesorul 

Ilie Murgulescu, rectorul Institutului, se finalizează în anul 1948 când 

prin Decretul nr 161 se înființează Facultatea de Chimie Industrială, iar 

profesorul Coriolan Drăgulescu este numit decan și șef al catedrei de 

Chimie anorganică și analitică, funcții pe care le deține timp de 14 ani. 

În anul 1962, ocupă prin concurs și funcția de profesor de chimie 

anorganică la Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic 

din București.  

Întreaga carieră didactică a profesorului Coriolan Drăgulescu a fost 

marcată de intensa activitate de formare a viitorilor ingineri și oameni de 

știință. Pasiunea pentru știința chimiei, conștiința exemplară a datoriei și 

respectul pentru tineret au fost reperele întregii sale activități. Activitatea 

didactică a purtat amprenta remarcabilei sale personalități științifice, ceea 

ce a condus la influențe determinante asupra carierei și conștiinței 

generațiilor de tineri care au trecut prin școala distinsului profesor. A 

îmbogățit activitatea didactică prin nivelul informațiilor transmise la 

cursuri și eleganța expunerii. A elaborat manuale care îi oglindesc spiritul 

științific, claritatea exprimării și capacitatea de a pătrunde dincolo de 

punctul la care alții s-au oprit. Astfel, a publicat volumele ”Elemente de 

teoria și practica pH-ului” (ed. Cartea românească, Cluj, 1944) și 

“Analiza chimică volumetrică” (Editura Universității Cluj, 1947), lucrări 

care au stat la baza învățământului chimic timp de aproape două decenii. 

Este de asemenea remarcabilă lucrarea în trei volume “Manual de chimie 

anorganică” (Timișoara 1956). Cu toate prilejurile, în cursurile 

universitare, în manualele și tratatele publicate, profesorul Coriolan 

Drăgulescu a adus - pe baza unui bogat material documentar și 

experimental propriu, puncte de vedere noi care au pregătit terenul pentru 

explicațiile științifice ale chestiunilor abordate. 

Servind cu abnegație cauza formării de noi specialiști, profesorul 

Coriolan Drăgulescu a îndrumat un număr mare de ingineri chimiști în 

cadrul perfecționării prin doctorantură, dintre care, 38 au obținut titlul de 

doctor. Printre doctoranzii săi regăsim personalități de prestigiu ale 

chimiei românesti care au condus, în timp, activitaea unor discipline și 

catedre ale Facultății de Chimie Industrială din Timișoara; amintim 

astfel, disciplina de chimie fizică, electrochimie, tehnologie chimică 

anorganică și de tehnologia silicaților și a compușilor oxidici. 

Personalități marcante ale chimiei – cum sunt prof. Dr. Doc. Gh. Marcu 

și prof. Dr. D. Săndulescu, care s-au format sub conducerea 

academicianului C. Drăgulescu.  
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Începuturile cercetărilor în domeniul chimiei în Timișoara sunt 

legate de Institutul Politehnic, Institutul de Agronomie și cel de 

Medicină, în jurul catedrelor formându-se primele grupe de cercetare. 

Odată cu organizarea rețelei de cercetare științifică a Academiei Române, 

în anul 1951 se înființează Baza de Cercetări șiințifice din Timișoara a 

Academiei Române, loc în care se concentrează cele mai reprezentative 

forțe și direcții de cercetare din Timișoara. Între acestea, grupele de 

cercetare formate în jurul catedrelor Facultății de Inginerie Chimică ale 

Institutului Politehnic Timișoara s-au coagulat într-o secție distinctă, 

Secția de Chimie a Bazei de Cercetări Științifice din Timișoara a 

Academiei Române (1956) având ca obiectiv dezvoltarea cercetărilor în 

domeniile chimiei anorganice, analitice și coloranților și al cărei șef a fost 

numit profesorul Coriolan Drăgulescu. Dezvoltarea ulterioară - atât ca 

tematică cât și ca potențial uman, a condus la formarea Centrului de 

Chimie Timișoara, în prezent Institutul de Chimie “Coriolan Drăgulescu” 

aflat în subordinea Academiei Române. Toate momentele esențiale legate 

de înființarea și dezvoltarea acestei importante unități de cercetare au fost 

legate de prezența și personalitatea Profesorului Coriolan Drăgulescu. 

Din anul 1962 a îndeplinit funcția de director al Bazei de Cercetări 

Științifice din Timișoara a Academiei Române, activitate pe care o 

desfășoară cu prestanță și onoare pâna la sfârșitul vieții în anul 1977.  

Activitatea științifică a profesorului Coriolan Drăgulescu este 

deosebit de bogată. A publicat peste 230 de lucrări științifice. Principalele 

direcții de cercetare abordate au vizat chimia anorganică și chimia 

coordinativă, chimia analitică și tehnologia chimică anorganică având ca 

țintă valorificarea resurselor interne ale țării, cu predilecție cele de metale 

rare și disperse. Chimia anorganică, împreună cu ramura ei modernă, 

chimia coordinativă reprezintă domeniile cu mare pondere în cadrul 

lucrărilor sale. În domeniul chimiei coordinative a adus o contribuție 

importantă prin studiile privind liganzii de tip complexonic și 

combinațiile lor coordinative formate de metalele tranziționale. Dintre 

liganzii studiați se citează acidul antranil-N-N-diacetic (Bulletin de la 

Societé Chimique de France, 1967), Revue Roumaine de Chimie, 1968, și 

1970) Talanta 1966 și 1970) acizii diaminosuccinici, acizii N-

carboximetilantranilic, oxalic, carminic, citric, alizarina S, etc. 

Studiul complecșilor formați în solvenți neapoși a reprezentat de 

asemenea un domeniu de cercetare de mare impact. Rezultatele obținute 

au fost publicate în reviste prestigioase cum sunt: Talanta (1964), Revue 

Roumaine de Chimie, (1968, 1969, și 1970), Studii și Cercetări – Științe 

Chimice (1963) și Buletinul Științific și Tehnic IPT (1968). Compușii 

coordinativi studiați au fost investigați în ceea ce privește potențialele lor 
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aplicații în cataliză omogenă, analiză chimică și în procesele biologice 

(antivirale și/sau antitumorale). 

Studii temeinice s-au finalizat prin publicarea unor tratate cum sunt  

“Introducere în chimia anorganică modernă” (Ed. Facla, Timișoara 1973) 

și “Chimia coordinanței 8” (Ed. Academiei, București, 1997), lucrări care 

își păstrează și azi valoarea. Primul dintre acestea, prezintă aspecte ale 

chimiei anorganice pornind de la ideea că proprietățile și reactivitatea 

substanțelor sunt consecințe ale structurii și modificărilor acesteia la 

nivel molecular. S-au urmărit de asemenea, căile prin care corelarea 

acestora permite concluzii cu caracter predictiv. Prin numeroasele 

exemple prezentate, problemele teoretice ale chimiei anorganice devin 

accesibile. 

Cel de-al doilea tratat este o lucrare laborioasă, de importanță atât 

teoretică cât și practică. Volumul prelucrează un bogat material 

bibliografic urmărind două aspecte: simetria de octacoordinare și 

conexiunea dintre formele ei și generatorul de octacoordinanță și poziția 

acestuia în sistemul de clasificare periodică a metalelor. 

Chimia unor metale rare și disperse, chimia bismutului, beriliului, 

uraniului a fost abordată în numeroase publicații dintre care se remarcă 

“Réactions des sels d’uranyle avec l’amoniaque et les amines” (Revue de 

Chimie, 1962), “Chimia bismutului și contribuții la studiul hidrolizei 

(1974), “Oxaloberilați alcalini și utilizarea lor în tehnologia 

beriliului”1967), “ Polifosfonatio lantanidici 1974 sau Obținerea 

compușilor de niobiu și tantal prin clorurare(1963), etc.  
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Academicianul Coriolan Drăgulescu a adus o contribuție 

importantă la dezvoltarea chimiei analitice moderne. A elaborat o metodă 

spectrofotometrică de determinare cantitativă a unor perechi de elemente 

cu însușiri foarte apropiate, și anume: zirconiu-hafniu, galiu-indiu 

(Talanta, 1970). Cercetările originale în domeniul chimiei analitice au 

contribuit la completarea rezolvării unor probleme tehnologice privind 

îngrășămintele complexe, oxidul de magneziu, tehnologia beriliului, 

bismutului, uraniului, a niobiului și tantalului etc.  

Un interes constant a manifestat față de valorificarea resurselor de 

minereuri și în particular față de obținerea de ocurente regionale a unor 

elemente rare și disperse cum sunt scandiu, ytriu, lantan și taliu. Au fost 

studiate și prelucrate serpentinele de Banat, dolomitele indigene și 

minereul beril. 

Prodigioasa activitate depusă și meritele câștigate în cercetarea 

științifică în domeniul chimiei au dus la alegerea sa ca membru 

corespondent al Academiei Române(1955) și apoi ca membru titular 

(1963). Din anul 1974 a devenit președinte al secției de Științe Chimice a 

Academiei, funcție pe care a deținut-o până la sfârșitul vieții, în anul 

1977. 

Prestigiul de care s-a bucurat omul de știință Coriolan Drăgulescu 

l-a adus în poziția de reprezentant permanent al țării noastre în consiliul 

IUPAC. În această calitate a participat la lucrările Conferințelor Pugwash 

ale oamenilor de știință, de promovare a păcii între popoare. A fost 

membru în consiliul de avizare al revistelor Talanta (Belfast, 1958-

1962), Chimie Minerale (Paris 1970-1977) și membru de onoare al 

Societé de Chimie Industrielle (Paris 1970-1977). Prin întreaga sa 

activitate, academicianul Coriolan Drăgulescu a avut o contribuție 

remarcabilă la recunoașterea orașului Timișoara ca centru de învățământ 

și cercetare în domeniul chimiei. În acești parametri trebuie încadrată și 

organizarea celei de-a III-a Conferințe republicane de chimie la 

Timișoara în anul 1966, în calitate de președinte al comitetului de 

organizare, manifestare care a atras participarea a numeroase personalități 

din țară și străinătate. 

Academicianul Coriolan Drăgulescu a deținut numeroase și 

importante funcții în viața social-științifică a țării, poziții în care a 

dovedit o incontestabilă probitate și etică profesională; a activat în 

Comisia superioară de diplome, Consiliul superior al învațământului 

universitar, Consiliul național pentru știință și tehnologie, Colegiul 

ministerului industriei chimice. Meritele câștigate pe diferite planuri ale 

activității sale i-au fost recunoscute prin numeroase ordine, medalii și 
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distincții, printre care Ordinul muncii (1963), Meritul științific (1966), 

Om de știință emerit (1970). 

Dincolo de activitatea profesională desfășurată, academicianul 

Coriolan Drăgulescu are un mare merit în construirea unui climat de 

muncă responsabilă și plină de dăruire în colectivele pe care le-a 

îndrumat. Conștient de menirea unui adevărat dascăl și om de știință, care 

este și cea de formator de cercetători cu înaltă competență profesională și 

conduită morală, a adunat în jurul său discipoli devotați și pasionați de 

activitatea științifică și didactică.  

 

Bibliografie:   

Septimia Policec, în vol. Academia Română – Filiala Timișoara, Istoric 

1951-1999 , Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 1999. 
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In memoriam 

 

PROF. DR. DOC. GHEORGHE CIUHANDU 
(1918 - 1983) 

 

 

 

 Gheorghe Ciuhandu s-a născut la 14 aprilie 1918, în orașul Arad, într-o 

familie cu tradiție pentru studii superioare teologice și servicii în slujba Bisericii 

Ortodoxe Române. Tatăl său, Gheorghe Ciuhandu, a studiat la Facultatea de Teologie 

din Cernăuți și a susținut doctoratul în teologie (1905). Ca preot-protopop, profesor la 

Institutul Teologic din Arad, a participat activ la evenimentele legate de Marea Unire; 

prin lucrările sale valoroase de teologie, de istorie și îndeosebi de istorie bisericească, 

a fost ales membru de onoare al Academiei Române (1947). 

 Studiile elementare și liceale le-a făcut la Liceul „Moise Nicoară” din Arad, 

pe care l-a absolvit în anul 1936. A dobândit o foarte bună cunoaștere a limbii 

franceze. 

 A urmat studii universitare de chimie la Facultatea de Științe de la 

Universitatea din Cluj. Așa cum el însuși relata: „în acea perioadă (1936-1940), 

nivelul cursurilor și al lucrărilor era foarte ridicat, iar exigența și selecția la examene 

erau extrem de riguroase. Din cei 80 de studenți înscriși în anul I, doar 11 din acea 

promoție au promovat și obținut licența. În facultate am beneficiat de competența 

cadrelor didactice, dedicată atât unei temeinice pregătiri teoretice cât și desăvârșirii 

unei manualităţi experimentale în lucrări de laborator”. În anul 1940 a obținut licența 

în Chimie, specialitatea chimie organică, cu mențiunea „foarte bine” și a fost încadrat 

ca preparator și apoi ca asistent (1941-1947) la catedra de Chimie organică la 

Facultatea de Științe de la Universitatea clujeană, refugiată la Timișoara. În perioada 

refugiului, la Timișoara (1940-1944), din 1941 a fost angajat în paralel, chimist la 

fabrica „GALVANI” din Timișoara, având sarcini legate de controlul analitic al 

materiilor prime pentru producția de baterii și acumulatoare[1-4]. 

 Primele cercetări ale doctorandului G. Ciuhandu au condus la elaborarea tezei 

„Studiu asupra unei noi clase de seleniați metalici cu piperazina și Metode noi de 

dozare a acidului selenic” [5]. În anul 1944 a susținut teza de doctorat în fata comisiei 

formate din profesorii Raluca Ripan (îndrumător științific), I. Tănăsescu și A. Ionescu 
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obținând titlul de doctor în chimie, în specialitatea chimie anorganică, cu calificativul 

„magna cum laude” [1-4]. 

 În anul 1945 s-a căsătorit, soția fiind absolventă a Academiei de Muzică din 

Cluj. Cei doi copii (Gheorghe devine inginer constructor, conferențiar universitar, iar 

Oana - chimistă) au realizat cariere de succes. 

 Tripla specializare, în chimie organică, anorganică și analitică, i-a oferit 

cunoștințe de bază pentru abordări interdisciplinare în activitatea didactică și de 

cercetare pe care a desfășurat-o timp de peste patru decenii. Ca asistent la Catedra de 

Chimie organică a Facultății de Științe din Cluj (1944-1947) a condus timp de trei ani 

lucrări practice de chimie analitică. După revenirea acestei facultăți la Cluj, a primit 

misiunea de a organiza și conduce lucrările de laborator cu studenții la disciplina de 

chimie analitică cantitativă. În această activitate a reușit să depășească dificultățile 

obiective datorate consecințelor războiului distrugător, precum avaria laboratoarelor 

și penuria de reactivi. Ca urmare, încă din 1945 s-a putut asigura o bună pregătire 

teoretică a studenților și un program de lucrări experimentale desfășurat în condiții 

normale. 

 În următorii 6 ani și-a schimbat locul de muncă trecând din învățământul 

superior în industrie, la Fabrica de medicamente din Timișoara. Între 1947-1953 a 

fost șef al secției de sinteză organică. În această calitate a creat un laborator de 

cercetare și producție în cadrul căruia s-au produs medicamente. Pentru această 

activitate a fost decorat cu Medalia Muncii. După desființarea fabricii, urmare a 

naționalizării industriei în anul 1948, a fost încadrat la Institutul de Igienă din 

Timișoara, unde timp de 20 de ani (1949 - 1969) a deținut funcția de șef al 

laboratorului de toxicologiei generală, având meritul de a reda și a organiza acest 

laborator. Specificul activității în noul institut era analiza chimică în urme și chimie 

fiziologică. Direcția principală a cercetărilor întreprinse a fost studiul intoxicației cu 

monoxid de carbon. S-a elaborat o metodologie completă, nouă, de dozare a urmelor 

CO în atmosferă și în organism, extinsă prin studii teoretice aplicative la problema 

intoxicației profesionale cu acest gaz în medii industriale, de mare interes pentru 

normele de protecție a muncii. Rezultatele acestei cercetări au fost valorificate prin 

cele peste 30 de lucrări științifice, în mare parte publicate în reviste cu prestigiu 

internațional, sau prin comunicări la Congresele Internaționale de la New York, 

Viena, Praga, Budapesta, Leipzig. 

 Începând din 1962, timp de 18 ani, a activat în învățământul superior, 

promovând toate treptele ierarhiei didactice – lector, conferențiar, profesor universitar 

la disciplina de chimie organică, la secția de Fizică-Chimie, nou înființată, de la 

Universitatea timișoreană. Și-a asumat sarcinile care i-au revenit pentru a concepe și a 

susține programele analitice ale cursului și lucrărilor de laborator, precum și 

organizarea funcțională a laboratoarelor de chimie organică. Urmare a acestor eforturi 

deosebite, activitatea didactică a demarat imediat, în bune condiții. În scurt timp, a 

redactat și editat cursul și manualul de lucrări practice, materiale de studiu extrem de 

utile studenților pentru studiul chimiei organice [6,7]. În 1963, titlul de doctor în 

științe chimice îi este atestat și echivalat cu cel de doctor docent. 

 În Institutul Pedagogic Timișoara a îndeplinit atribuțiile de secretar științific al 

Facultății de Fizică-chimie-matematici. La Universitatea din Timișoara a deținut 

funcția de șef al Catedrei de Chimie organică și Chimie fizică (1968-1972), a fost 

membru al Senatului Universitar. După desființarea specializării fizică-chimie la 
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Universitatea din Timișoara, a continuat activitatea de cercetare în cadrul Colectivului 

de Microproducție de reactivi pentru analize biochimice. 

 În ultimii trei ani de activitate la Universitate, profesorul G. Ciuhandu a predat 

cursuri de chimie pentru studenții străini din Anul pregătitor. 

 În anul 1980 s-a pensionat. După o scurtă perioadă de activitate la Institutul de 

Igienă din Timișoara, a acceptat un post de profesor de Chimie organică (1980-1983), 

cu statut de cooperant, la Universitatea din Sedi bel Abbe, Algeria. A suportat cu 

dificultate climatul excesiv. În 1983 a murit subit, departe de țară. A fost înmormântat 

în orașul natal. 

 Profesorul G. Ciuhandu s-a impus prin ținuta sa academică elevată, prin 

implicarea didactică totală în învățământul universitar de calitate, în beneficiul 

pregătirii temeinice a studenților în domeniul chimiei organice. Prelegerile sale de 

curs se remarcau prin expunere sistematică, prin coerența și rigoarea informației 

științifice. Se implica direct în pregătirea și desfășurarea lucrărilor de laborator, 

manifestând tact și exigență în executarea operațiilor specifice, pe care le îndruma și 

le supraveghea nemijlocit. Acorda mare atenție în manipularea instrumentarului de 

laborator. În acest scop a inițiat și organizat un laborator special destinat pregătirii 

viitorilor profesori pentru folosirea instrumentarului (în majoritatea de sticlărie) 

necesar experiențelor școlare. A fost permanent preocupat să stimuleze activitatea 

studenților din cercul științific de chimie organică. După câteva semestre de cercetări 

îndrumate de profesor și colaboratori, studenții finalizau temele studiate prin 

comunicări la sesiuni ale cercurilor de chimie și prin lucrări de diplomă de foarte bun 

nivel. Mulți dintre acești studenți au obținut premii și mențiuni la concursurile și 

sesiunile studențești naționale. O mare parte din absolvenții primelor promoții de 

fizico-chimişti s-au remarcat prin activitatea didactică și de cercetare în învățământul 

preuniversitar și în institutele de cercetare, prin atracția pentru și prin abilitatea în 

chimia experimentală. Nu puțini au fost cei care au devenit colaboratori și au finalizat 

studii doctorale. În laboratoarele de chimie ale Universității s-a organizat o activitate 

de microproducție pentru fabricarea unor reactivi necesari analizelor bioclinice, din 

materii prime indigene, pentru eliminarea importului. Profesorul G. Ciuhandu a reușit 

să facă funcțională o linie de microproducție pentru diagnoza hepatitelor infecțioase, 

iar conferențiarul dr. Nuţiu a omologat un reactiv pentru determinarea glicemiei. 

Succesul activității de microproducție care a produs reactivii livrați la foarte multe 

spitale din toată țara a fost posibil datorită calificării înalte a colectivului de cadre 

didactice și tehnicieni care au folosit cu multă pricepere metode preparative bazate pe 

căi simple de sinteză și dotări relative modeste. Reactivii produși au fost de mare 

ajutor pentru controlul stării de sănătate și o sursă de autofinanțare benefică într-o 

perioadă de austeritate financiară extremă în învățământul românesc. 

 Activitatea științifică. Opera științifică a profesorului G. Ciuhandu constă din 

peste 80 de lucrări publicate, majoritatea în reviste și periodice cu mare notorietate 

științifică. Ele abordează o tematică de cercetare din trei domenii principale ale 

chimiei.  

 Cercetările întreprinse în direcția Chimiei organice preparative au avut ca 

scop Sinteza de noi medicamente. S-a sintetizat și determinat polarografic un compus 

cu sulf, dimercaptopropil-ftalimida [8], cu proprietăți antivirotice și antitoxice, care a 

fost introdus în fabricație. O altă lucrare [9] se referă la sinteza și acțiunea unui nou 

compus organomercuric, acidul metoxi-hidroximercuri-propilftalimida, cu proprietăți 

diuretice. Substanța a fost fabricată în Timișoara. Alte cercetări s-au preocupat de 
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sărurile liposolubile de bismut [10]. Complecșii tetracoordinaţi ai bismutului cu acizi 

alifatici superiori, de tip [BiAc4]H, solubili în uleiuri vegetale, au fost testați ca 

produși injectabili cu efect terapeutic. 

 Analiza organică. Preocupările de ordin analitic ale profesorului G. Ciuhandu 

au un caracter complex. S-au elaborat metode fotochimice noi de determinare a unor 

derivați aromatici [11-13], a acidului 2,8- dihidroxi-naftalin-6-sulfonic în produsul 

tehnic-intermediar în industria coloranților [14] sau a compușilor acridinici în smoala 

de cocserie [15] și o metodă de separare și dozare cromatografică pe hârtie a acizilor 

1 aminoantrachinonderivaţilor, care s-a aplicat la fabricarea unor coloranți 

antrachinonici acizi [16]. 

 În primele lucrări în domeniul Aplicațiilor reactivilor organici în analiza 

chimică, profesorul G. Ciuhandu a studiat determinarea gravimetrică a mercurului cu 

benzensulfonamida [17] și determinarea sulfului în fontă cu dimetil-p-fenilendiamida 

[18]. Timp de 25 de ani, G. Ciuhandu și-a concentrat cercetările în direcția aplicațiilor 

acidului p-sulfonamidobenzoic (ASB) – produs secundar la fabricarea zaharinei. Au 

rezultat 30 de lucrări științifice publicate și numeroase comunicări la manifestări 

științifice. Într-o primă serie de publicații [19] s-a pus în evidentă în soluția de reactiv 

a unui echilibru hidrolitic între ionii Ag+, HO- și H2N-, SO2C6H4COO- și s-au făcut 

precizări privind structura particulelor solului. 

 

Prof. dr. doc. G. Ciuhandu alături de colectivul său 

 Numeroase lucrări au fost consacrate determinării fotometrice a CO în aer și 

în diferite gaze, până la nivel de ppm. Metodologia de dozare a CO în aer a fost 

adoptată în țară și în străinătate pentru controlul compoziției atmosferei în mediul 

industrial. Cercetările s-au extins la determinarea urmelor de CO în hidrogen [20]. 

Metoda propusă este aplicabilă controlului purității hidrogenului ca materie primă în 

hidrogenări catalitice în procese industriale. ASB a fost studiat prin reacțiile de 

decarbonilare a compușilor organici (acid formic, formamidă, acizi carboxilici). 

Reacția permite determinarea compușilor până la limita microgramelor prin 

determinarea CO format ca urmare a folosirii ASB ca reactiv [21]. O serie de lucrări 

[22] au avut ca obiectiv determinarea carboxihemoglobinei (COHb) din sânge. 
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Abordând o problematică de chimie fiziologică, s-a pus în evidentă corelația dintre 

nivelul COHb în sânge și volumul gazului expirat, ceea ce a condus la elaborarea unei 

metodologii și la realizarea aparaturii care permite să se determine nivelul 

impregnării cu gaz din gazele expirate fără recoltări de sânge. Alte 11 lucrări cu 

contribuții în chimia fiziologică și clinică tratează probleme de igiena muncii și de 

analiză toxicologică în urme. Prin activitatea didactică și opera științifică, profesorul 

dr. doc. G. Ciuhandu s-a consacrat ca unul dintre principalii făuritori ai 

învățământului de chimie din Alma Mater Timisiensis. 
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PROF. DR. ING. VASILE COCHECI  
MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE 

 
(1922 - 1996) 

 

 

 

“... Să fim mândri de profesiunea noastră și să o slujim 

cu toată energia și priceperea de care suntem capabili.” 

 (Vasile Cocheci "Memoriu de activitate", martie 1996). 

 Prof. dr. ing. Vasile Cocheci s-a născut la 24 Octombrie 1922 în comuna 

Bâlteni, jud. Gorj, dar de la vârsta de o lună a trăit în Timişoara. Școala primară a 

urmat-o în Timişoara între anii 1929-1933. În perioada 1933-1941 a frecventat Liceul 

"C. Diaconovici Loga" din Timişoara, fiind premiat în fiecare an școlar. 

Bacalaureatul l-a susținut în Iunie 1941 la Timişoara.  

 În anul 1941 a reușit la concursul de admitere de la Facultatea de Chimie 

Industrială din București, pe care a absolvit-o la 25 Mai 1946 cu mențiunea "cum 

laudae". În perioada 1942-1944 a satisfăcut stagiul militar în cadrul Politehnicii 

București, obținând gradul de elev sergent. La 30.11.1952 a fost avansat căpitan și 

apoi maior în rezervă. 

 La 15 Iulie 1946 a fost numit asistent la catedra de Chimie Fizică și Analitică 

de la Politehnica din Timişoara, Facultatea de Mine şi Metalurgie, condusă de Acad. 

Prof. dr. doc.N I.G. Murgulescu, iar în anul 1947 a fost avansat șef de lucrări la 

aceeași catedră. În aceste funcții a executat şi condus lucrările practice, seminariile cu 

studenții şi a ținut ore de curs. A colaborat în perioada 1946-1948 la amenajarea şi 

organizarea laboratoarelor de Chimie- Fizică, care atunci au luat ființă. 

 În toamna anului 1948, odată cu înființarea Facultății de Chimie Industrială 

din Timişoara, a fost numit conferențiar la această facultate, la disciplina de 

Tehnologie Chimică Generală. Tot la această facultate a predat şi cursul de 

Metalurgie Generală, unde în anul 1948-1949 a condus lucrările de amenajare şi 

organizare a laboratorului aferent acestui curs. Din anul 1952 şi până în anul 1963 a 

deținut funcția de şef al catedrei de Industrii Anorganice. În Decembrie 1956, 

Comisia Superioară de Diplome, i-a acordat gradul didactic superior de conferențiar 

în specialitatea "Tehnologie Chimică". În 1963, în urma concursului susținut, a fost 

numit profesor titular la disciplina "Tehnologie Chimică Generală” la aceeași 

facultate, având şi funcția de şef al catedrei sus menționate, până în anul 1985, când 

în conformitate cu dispozițiile în vigoare la acea dată ("rotirea cadrelor") au fost 

schimbați toți cei care aveau mai mult de opt ani continuu în aceeași funcție. 

 În calitate de titular la disciplina de Tehnologie Chimică Generală, în anul 

1951-1952 a condus lucrările de amenajare şi organizare a laboratorului acestei 

discipline, care apoi s-a extins şi pentru Tehnologia Apelor. Aparatura a fost 

executată în cea mai mare măsură în atelierul mecanic al catedrei, din resurse locale. 



64 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXVI, 1/2019 

Astăzi se pot efectua în acest laborator peste 30 de lucrări practice cu caracter micro 

industrial. Lucrările care se efectuau, au fost bine apreciate atât de cadrele didactice 

de la noi din țară, cât şi de către specialiștii de peste hotare care au vizitat facultatea. 

 În cadrul Facultății de Chimie Industrială a ocupat mai mulți ani funcția de 

secretar științific al Consiliului științific al facultății. De la înființarea facultății, a fost 

membru, în comisia Examenului de stat și din 1970 președinte al comisiei secției 

Tehnologie Chimică Anorganică. A condus proiectele de diplomă a peste 600 de 

candidați la examenul de stat. S-a preocupat îndeaproape de activitatea științifică a 

studenților, conducând cercul științific de "Tehnologie Chimică Generală" şi de 

"Protecția calității apelor. Tratarea şi epurarea apelor" şi a organizat la Timişoara, 

împreună cu Acad. C. Drăgulescu "Sesiunea de comunicări științifice pe țară a 

cercurilor științifice studențești", secția chimie (1958 şi 1973). În Noiembrie 1986 a 

fost președintele comisiei de organizare a celei de a XVIII-a Conferințe Naționale a 

Cercurilor Științifice Studențești, ținută la Timişoara. 

 Pe lângă activitatea din cadrul Facultății de Chimie Industrială din Timişoara 

a mai ocupat prin cumul şi alte posturi şi funcțiuni. Astfel, în calitate de conferențiar, 

a predat cursul de Metalurgie Generală la Institutul de Siderurgie, când acesta a 

funcționat în Timişoara. De asemenea, solicitat de Comitetul de Stat al Apelor, 

Sectorul Mureș-Bega, a funcționat o perioadă de timp în calitate de colaborator pentru 

partea de chimie în problema apelor, efectuând o serie de lucrări privind 

caracteristicile fizico-chimice ale bazinelor naturale din această zonă a țării. În 1959-

1960 a ținut la Institutul Pedagogic de 3 ani cursuri de Chimie Generală, iar în anul 

1960-1961 a fost încadrat prin cumul ca șef la catedra de Chimie Anorganică şi 

Analitică de la Facultatea de Fizică-Chimie de la acest institut. În această calitate a 

reușit să organizeze şi să amenajeze 7 laboratoare de chimie în facultate. În luna Mai 

1963 a fost numit prorector la același institut şi apoi prorector al Universității din 

Timişoara. În anii 1963-1965 a fost președintele comisiei examenului de stat la 

Facultatea de Fizică- Chimie. În Mai 1967 a fost numit Decan al Facultății de Chimie 

Industrială din cadrul Institutului Politehnic din Timişoara, fiind ales în aceeași 

funcție în Octombrie 1968, reales în 1972, funcționând până în 1976, când a fost 

eliberat conform dispozițiilor privitoare la "rotirea cadrelor" din învățământul 

superior cu două legislații. 

 În anul 1972, cu sprijinul Ministerului Industriei Chimice, a realizat 

construcția primei hale pilot din învățământul superior chimic pe platforma 

industrială a uzinei Azur. În această hală au fost montate instalații pilot pentru 

produse de mic tonaj, instalații pilot pentru finalizarea cercetării științifice şi instalații 

pilot cu scop didactic şi de cercetare pentru procese unitare. Această hală pilot a fost 

elogios apreciată de către numeroase personalități științifice şi cadre didactice 

universitare din țară şi străinătate. 

 Tot în perioada cât a fost decan, cu ajutorul M.I.U. a realizat şi dat în 

funcțiune în 1976 hala pilot de la Industria Textilă Timişoara. 

 Ținând seama de importanța deosebită a problemei protecției calității apelor şi 

a epurării apelor reziduale şi ca o recunoaștere a activității colectivului condus de 

domnul profesor în acest domeniu, Ministerul Educației şi Învățământului a aprobat 

începând cu anul universitar 1971-1972 să funcționeze pentru prima dată în țara 

noastră, la Facultatea de Chimie Industrială din Timişoara, o grupă de specializare în 

domeniul "Protecția calității apelor şi epurarea apelor reziduale" şi de asemenea 

cursuri postuniversitare de perfecționare în acest domeniu. În acest sens, a înființat şi 
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organizat laboratoarele de Chimia şi Tehnologia Apei, capabile să asigure lucrări la 

un nivel corespunzător cerințelor acestui domeniu, pentru studenți, pentru cursurile 

postuniversitare şi pentru cercetarea științifică. În anul 1973 a condus cursurile 

postuniversitare în specialitatea "Tehnici şi tehnologii moderne în combaterea 

poluării apelor". 

 În 1969 a fost numit conducător științific pentru obținerea titlului de doctor 

inginer pentru specializarea: "Protecția calității apelor şi epurarea apelor reziduale", 

devenită apoi "Chimie şi Tehnologie Anorganică". 18 ingineri din țară şi străinătate 

(Grecia, Anglia, Suedia, S.U.A.) au obținut titlul științific de doctor inginer sub 

îndrumarea profesorului V. Cocheci. 
 Ca o recunoaștere a prestigioasei şi îndelungatei (cca. 35-40 de ani) activității 
științifice, depuse de domnul profesor Vasile Cocheci şi colectivul de Bazele 
Tehnologiei Chimice, a fost solicitat de către conducerea M.I.Ch., încă din 1977, să-şi 
spună părerea şi să facă propuneri în privința modului de organizare al "Institutului de 
Cercetări şi Proiectări pentru Epurarea Apelor Reziduale" (ICPEAR) București, care 
urma să se înființeze în 1978 şi totodată în 1978 a fost solicitat cu înființarea şi 
conducerea colectivului de cercetare a ICPEAR-ului Filiala Timişoara. Acest colectiv 
de cercetare, integrat cu succes în vechiul colectiv al disciplinei de Bazele 
Tehnologiei Chimice, era compus din 21 cadre didactice și cercetători și 14 persoane 
ca personal tehnic şi a obținut frumoase şi valoroase realizări în domeniul "Protecției 
Calității Apelor, al Tratării şi Epurării Apelor Reziduale". Colectivul condus de 
domnul profesor Vasile Cocheci şi-a îndeplinit anual planul (cca 3.500.000 lei înainte 
de 1982) şi a participat la numeroase manifestări științifice din țară şi străinătate cu 
lucrări științifice. 
 Alte funcții ocupate de profesorul Vasile Cocheci ar fi: Membru al Consiliului 
Profesoral al Facultății de Tehnologie Chimică din anul l952; Membru al Senatului 
Institutului Politehnica din Timişoara din anul 1952; Redactor responsabil adjunct şi 
redactor responsabil al Buletinului Științific şi Tehnic al Institutului Politehnic 
"Traian Vuia" Timişoara, seria Chimie; Membru în Colegiul de redacție al Revue 
Roumaine de Chimie 1992; Membru şi vicepreședinte în Comisia pentru combaterea 
poluării mediului a Academiei Române din 1992; Membru în Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului Înconjurător din anul 1971; Membru în Biroul Executiv al 
Comisiei de Specialitate pentru Protecția Mediului M.I.Ch., din anul 1971; Membru 
al Comisiei pentru Protecția Mediului a Județului Timiş, din anul 1971; Președintele 
Comisiei de "Protecția Calității Apelor. Tratarea şi Epurarea Apelor" a Filialei 
Timişoara a Academiei Române, 1989; Membru al Comisiei pentru Protecția Calității 
Apelor şi Combaterea Poluării Apelor din M.I.Ch.; Membru în Comisia de prognoză 
pentru cercetarea chimică în domeniul apelor reziduale a M.I.Ch., din anul 1972; 
Președintele, vicepreședinte al Clubului sportiv "Știința" Timişoara, între anii 1948-
1967; Membru în subcomisia "Revoluție Științifică şi Tehnică" numit prin adresa 
Academiei RSR Nr.693/HBP/2/AD/MO din 16.04.1987. 
 A participat în comisiile de elaborare a planurilor de învățământ pentru 
facultățile de Tehnologie Chimică şi a programelor analitice unice, pentru disciplina 
de Tehnologie Chimică Generală (respectiv Bazele Tehnologiei Chimice) și în 
comisiile la nivelul M.E.I., de analiza a unor facultăți; 
 Prin Ordinul M.E.I. nr. 7547/1990 începând cu 1.04.1990 a fost numit 
profesor consultant conform Legii nr. 6/1969 art. 225 si 226, astfel că n-a încetat să 
activeze cu conștiinciozitate şi cu întreaga şi bogata experiență profesională, pe care a 
câștigat-o în întreaga sa activitate. 
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 Ținând seama de importanța şi de complexitatea problemelor privind protecția 

calității apelor, tratarea apelor naturale în scopul utilizării lor, epurarea apelor 

reziduale şi recircularea apei, s-a dezvoltat din ce în ce mai intens şi autoritar, un 

domeniul științific nou şi foarte tânăr cu caracter interdisciplinar, cel al "Chimiei şi 

Tehnologiei Apei". Intuind semnificația științifică majoră a concentrării eforturilor în 

scopul înțelegerii şi soluționării problemelor apei, încă în urmă cu peste 35 de ani, a 

inițiat o activitate de pionierat pe plan național în domeniu. Timpul a confirmat 

justețea acestei opțiuni, iar amplificarea progresivă, calitativă şi cantitativă a 

activității concomitent cu constituirea unui colectiv puternic, a unei adevărate școli de 

cercetare, a răspuns şi răspunde cu implicare şi dăruire profesională, cerințelor actuale 

majore ale acestui domeniu. 

 Prin activitatea științifică a colectivului de cercetare integrat, prin formarea a 

numeroase cadre superioare cu o foarte bună pregătire în acest domeniu s-a creat o 

școală timișoreană în acest domeniu, apreciată atât pe plan național cât şi 

internațional. 

 A abordat practic toate aspectele de bază, fundamentale şi aplicative, impuse 

de această ramură științifică interdisciplinară, nouă, care este "Chimia şi Tehnologia 

Apei", răspunzând cu promptitudine şi uneori anticipând cerințele economiei 

naționale, concomitent cu preocupările privind progresul științific, fundamentarea 

riguroasă şi perfecționarea continuă a tehnologiilor actuale de tratare şi epurare a 

apelor. 

 Problemele abordate în cadrul cercetărilor noastre, care pot fi cuprinse sub 

genericul "Protecția calității apelor, tratarea şi epurarea apelor" corespund în esență 

următoarelor direcții-cadru: 1. Caracterizarea fizico-chimică a apelor de suprafață şi 

de adâncime, a apelor geotermale şi a apelor reziduale industriale şi orășenești; 2. 

Potabilizarea apelor naturale; 3. Studiul teoretic şi aplicativ al coagulării; 4. 

Desalinizarea apei în scop potabil şi industrial; 5. Apa industrială (apa de răcire, ape 

tehnologice, apa de alimentare a cazanelor); 6. Ape geotermale; 7. Procedee de 

epurare a apelor reziduale industriale şi orășenești; 8. Metode analitice de mare 

rezoluție pentru determinarea principalilor poluanți din apă. 

 Activitatea științifică a domnului profesor Vasile Cocheci s-a concretizat în 

400 lucrări științifice, tehnice şi didactice, publicate în reviste de specialitate din țară 

şi străinătate şi 214 lucrări științifice comunicate la congrese, conferințe, simpozioane 

din țară şi străinătate. 

 A brevetat 27 de invenții și 4 inovații dintre care una a obținut premiul I la 

Salonul Național de Inventică de la Mamaia în 1987, iar alte două invenții, premiul II 

la Saloanele Naționale de la Oradea şi Ploiești în 1987. 

 Colectivul condus de domnul profesor Vasile Cocheci a avut în decursul 

anilor colaborări strânse cu peste 60 de uzine, fabrici, combinate, institute de cercetări 

şi proiectări, ministere. De asemenea, s-au efectuat şi unele lucrări pentru parteneri 

străini din Somalia, Turcia, Irak. Numărul protocoalelor de contracte, executate 

pentru diferiți parteneri este de cca. 270, cu o valoare a contractelor de sute de 

milioane de lei. 

 S-au efectuat schimburi de experiență, conferințe, specializări cu parteneri din 

R.S.F.Iugoslavia, R.D.G., R.U., R.S.C., U.R.S.S., R.P. Chineză, R.F.G., Elveția, 

S.U.A., India, Italia, Franța, Canada, Anglia etc. Dintre acestea menționăm: 

Universitatea din Padova, Italia 1990; Imperial Colledge, Londra, Anglia 1994,1995; 

Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Republicii Moldova; Ecole 
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Polytechnique de Montreal şi Eduplus Inc.Montreal 1995, 1996; BSB Indzenjering, 

Pancevo, Yugoslavia 1995; EAWAG; USEPA; INSA Lyon, Franța. 

 În 1984, a organizat la Timişoara Simpozionul Național "Probleme actuale ale  

protecției, tratării şi epurării apelor din R.S.R.", la care au participat cca. 550 de 

specialiști, dintre care peste 400 din alte orașe ale țării. Lucrările simpozionului s-au 

concretizat în cca. 370 de comunicări științifice, tipărite în 6 volume (cca. 2000 de 

pagini). Simpozionul s-a bucurat de succes științific şi organizatoric. La solicitarea 

Comitetului de organizare (Academie, M.I.Ch., M.E.I. etc) domnul profesor Vasile 

Cocheci a făcut parte, ca președinte al Secției de Protecția Mediului, la cele 3 

Congrese Naționale de Chimie (I, II, III) şi la Congresele "Societe de Chimie 

Industrielle" de la Paris 1968, Istanbul 1969 şi București 1970. 

 În perioada 1976-1981 colectivul a beneficiat de Programul P.N.U.D., 

funcționând în cadrul Institutului Politehnic "Traian Vuia" ca laborator pentru studiul 

efectelor poluante ale industriilor şi elaborarea măsurilor de control şi combatere în 

zona de Vest a țării, ceea ce i-a permis îmbunătățirea activității, a bazei materiale şi a 

unor perfecționări profesionale. 

 Prin cele expuse s-a încercat să se sugereze bogăția şi complexitatea activității 

colectivului de cercetare, specializat în domeniul Chimiei şi Tehnologiei Apelor. De 

la anii de pionierat în domeniu şi până la cercetările ample care au urmat, s-a avut 

permanent în atenție abordarea acestor direcții de cercetare, care au fost cerute de 

necesitățile unităților economice, de realitățile de la noi, iar prin cercetările 

fundamentale deschizătoare de drumuri, s-au avut în vedere necesitățile de 

perspectivă ale acestui domeniu. 

 Concomitent cu activitatea științifică propriu-zisă, ne-am adus contribuția şi la 

formarea a 43 de serii de specialiști cu pregătire superioară, la promovarea 

sistematică a dezideratelor de maximă importantață privind tehnologia chimică, 

chimia şi tehnologia apelor, utilizarea şi gospodărirea ei responsabilă, reușind să 

facem să se vorbească de școala timișoreană din acest domeniu, cunoscută atât pe 

plan național, cât şi internațional, ea fiind singura Facultate de Tehnologie Chimică 

din țara noastră la care s-a prevăzut prin planul de învățământ aprofundarea acestui 

domeniu atât de important al "Chimiei şi Tehnologiei Apei". 

 În cadrul facultății şi al institutului nostru, a altor facultăți şi institute unde a 

fost invitat la sesiuni de comunicări, simpozioane etc., domnul profesor Vasile 

Cocheci a ținut o serie de conferințe științifice şi educative, a publicat articole și a 

discutat despre unele probleme de specialitate în reviste şi ziare centrale şi locale și la 

posturi de radio şi TV. 

 Pentru activitatea didactică, a colaborării cu industria şi a meritelor științifice 

a primit o serie de distincții dintre care menționez: Profesor cu gradație de merit, 

01.01.1975; Titlul de "Profesor universitar evidențiat", Ordinul MEI nr.5641 din 

15.06.1985; Diplomă de onoare pentru locul I pentru rezultate deosebite în activitatea 

profesională pe facultate, 1983, 1984, 1985,1986, 1987, 1988, 1989; Diplomă şi 

insigna jubiliară "A XXX-a aniversare pentru colaborări deosebite la elaborarea 

proiectelor pentru instalațiile din industriile chimice"; Premiul I la Salonul Național 

de Inventică, Mamaia 1987; Premiul II la Salonul Național de Inventică, Oradea 

1987; Premiul II la Salonul Național de Inventică, Prahova, 7-11 iulie, 1987, Ploiești; 

Ordinul Muncii cl. III Decret nr. 1132 din 25.12.1967; Ordinul "Meritul Științific" cl. 

III, Decret nr. 475 din 16.02.1970, cu ocazia a 50 de ani de la înființarea Institutului 

Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara; Invitat al Universității din Padova în 1990 - 
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Facultatea de Inginerie - Institutul de Chimie Industrială - pentru a ține cursuri şi 

conferințe pentru studenți, doctoranzi şi cadre didactice; Membru al Comisiei de 

Tehnologie Chimică şi Chimie a Academiei de Științe a R.S.S. Gruzine, 1988; 

Membru în American Water Works Association, 1986; Membru afiliat la Uniunea 

Internațională de Chimie Pură şi Aplicată, IUPAC 1992/1993; Membru al Societății 

SOROPA; Membru al Societății de Chimie din România; Membru fondator al revistei 

“Science and Technology of Environmental Protection”; Membru al Academiei de 

Științe Chimice din New York - 1995; Membru al Asociației Internaționale a 

Distribuitorilor de Apă- Departamentul Calitatea Apei și Tratarea; Director onorific 

pentru unitățile de chimie ale Academiei Române - Filiala Timișoara - 1996; Membru 

în Comisia Județeană de Evacuare și Apărare împotriva Dezastrelor. 

 A fost recenzat în biografiile personalităților proeminente pe plan mondial în: 

Who's Who in the World, Ed.5a,1980-1981 și în monografiile biografice ale 

oamenilor de știință marcanți din Europa, în: a) Who's Who in Science in Europe, 

Volume One (A-D), Ed., 1981; b) Who's Who in Science Ed. 1987; c) Who's Who in 

Science in Balkans Ed. 1996; în Dicționarul Enciclopedic, Vol.I, pag. 414 A.C., Ed. 

Enciclopedică București 1993; a fost consemnat în "Nemuritorii Academicieni 

Români" Rompres, pag. 88-90, București 1994 și menționat în Analele Europene de 

Științe și Arte – 1995. 

 După o activitate de peste 35 de ani în acest domeniu, avem satisfacția de a ne 

fi adus o modestă contribuție în acest domeniu, în care știința românească este încă 

atât de tributară. 

 În 9 Martie 1991 în Adunarea Generală a Academiei Române, a fost ales 

"Membru Corespondent al Academiei Române", Secția de Științe Chimice. În anul 

1993 a fost solicitat de Fundația Nobel pentru nominalizarea unui candidat în vederea 

acordarii Premiului Nobel pentru Chimie pe anul 1993. 

 

Articol adaptat de conf. dr. ing. Adina NEGREA  
după Memoriul de activitate al prof. dr. Ing. Vasile Cocheci,  

Membru Corespondent al Academiei Române, din Martie 1996  

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, 

Universitatea Politehnica Timişoara 
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In memoriam 

PROF. DR. GHEORGHE FACSKO 
(1921 – 1997) 

 

 Profesorul Gheorghe Facsko s-a născut în 11 aprilie 1921 la Lugoj, centru de 

formare şi afirmare a elitei intelectuale bănăţene în secolele XIX şi XX. A urmat 

şcoala primară în limba germană (1928 – 1932) şi liceul „Coriolan Brediceanu” (1932 

– 1936) în oraşul natal şi a finalizat studiile liceale la liceul „C. D. Loga” din 

Timişoara (1936 – 1941). Studiile universitare le-a făcut la Universitatea „Victor 

Babeş” din Cluj (1941 – 1947). După absolvirea Facultăţii de Ştiinţe, specialitatea 

Chimie, a realizat o excepţională carieră didactică strâns „legată” de înfiinţarea şi 

dezvoltarea învăţământului de inginerie chimică la Timişoara. 

 A debutat ca asistent la disciplina de Chimie analitică, la Facultatea de 

Construcţii a Institutului Politehnic din Timişoara (I.P.T.), pentru a promova ca şef de 

lucrări la Chimie analitică, la aceeaşi facultate (1948 – 1951). Din 1957 devine 

titularul disciplinelor de Electrochimie, Tehnologie electrochimică şi coroziune la 

Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic Timişoara (I.P.T.), unde 

devine profesor titular în 1967 la aceleaşi discipline, pendinte de catedra de Chimie 

fizică şi Electrochimie a I.P.T. 

 În februarie 1965, obţine titlul de doctor în Chimie, susţinând cu deosebit 

succes la Universitatea din Bucureşti, teza de doctorat „Electrogravimetrie cu 

electrozi vibraţi”, reprezintă începutul afirmării internaţionale a şcolii de 

electrochimie timişene condusă de prof. Gh. Facsko. Prin folosirea electrozilor 

vibraţi, care au permis contribuţii teoretice şi aplicative la elucidarea unor aspecte 

fundamentale ale transportului de masă în procesele electrolitice, şcoala timişoreană a 

dobândit recunoaşterea naţională şi internaţională. Rezultatele cercetării au obţinut 

confirmarea valorică prin lucrări şi comunicări ştiinţifice, prin brevetele şi 

tehnologiile electrochimice omologate şi valorificate, prin realizarea în Germania a 

„Electrolizorului cu electrod vibrat prin metoda prof. Gh. Facsko”. 

 Opera sa didactică şi ştiinţifică îl situează pe prof. dr. Gh. Facsko în familia 

electrochimiştilor de talie internaţională. Argumente puternice îndreptăţesc a fi 

considerat unul dintre creatorii electrochimiei moderne româneşti, în care accentul 

principal revine studiului proceselor de electrod. 
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  Gh. Facsko a fost un profesor dăruit, cu un discurs ştiinţific în care 

competenţa şi rigoarea se completau cu coerenţa şi accesibilitatea ideatică, pe fondul 

unei participări affective şi a stimulării interacţiei active cu auditoriul. Tratatele 

„Electrochimie. Principii teoretice” (A. Atanasiu, Gh. Facsko – 1958) şi „Tehnologie 

Electrochimică” (1969), „Electrochimie şi coroziune” (1979) rămân scrieri de 

referinţă în domeniu, cu valoare perenă pentru înţelegerea aspectelor specifice ale 

ştiinţei electrochimice. 

 În excepţionala sa carieră ştiinţifică, profesorul Gh. Facsko a întreprins 

cercetări remarcabile, unele reprezentând priorităţi recunoscute pe plan mondial, 

dintre care menţionăm doar principalele tematici abordate: 

 − metode electrochimice de cercetare şi analiză; 

 − transportul de masă în procese electrochimice cu electrozi vibraţi; 

 − procese de coroziune şi protecţie anticorozivă; 

 − extracţia şi rafinarea electrolitică a metalelor; 

 − procese de electroliză în soluţii diluate şi foarte diluate; 

 − procese de oxidare electrolitică pentru obţinerea dioxidului de mangan, 

oxidului de cupru, KMnO4, percloratului, persulfatului şi fericianurii de potasiu; 

 − anozi şi catozi electroactivi; 

 − teoria şi realizarea electrolizoarelor necompartimentate. 

 Activitatea ştiinţifică a profesorului Gh. Facsko (1947 – 1981) este cuprinsă în 

110 publicaţii în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate, cinci cărţi şi patru brevete. 

Personalitatea ştiinţifică a profesorului Facsko a determinat alegerea Timişoarei ca 

sediu central al Institutului de Electrochimie Fundamentală şi Aplicată, devenit 

actualul Institut Naţional de Electrochimie şi Materie Condensată. Sala de conferinţe 

a acestui institut poartă numele creatorului de şcoală – Prof. Gh. Facsko. 

 Prof. Gh. Facsko a fost membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii, în 

Senatul I.P.T., în comitetele naţionale ale secţiunilor ştiinţifice de profil ale 

Academiei Române, al Societăţii Internaţionale de Electrochimie. 

 În anul 1981, profesorul Gh. Facsko a plecat din ţară, determinat de 

imposibilitatea de a asigura, la acea vreme, în România, tratamentul prin care să 

supravieţuiască problemelor grave de sănătate. Nu se poate însă omite faptul că, în 

ultimii ani de activitate la catedră, a avut de suportat şocurile unui tratament cu 

ingratitudini şi contestări nemeritate faţă de care nu i s-a permis replică. Plecat din 

ţară la 60 de ani, a desfăşurat o activitate de consultanţă  ştiinţifică şi, beneficiind de 

un tratament medical performant, şi-a prelungit viaţa cu 16 ani. A încetat din viaţă la 

17 aprilie 1997, la Leverkusen, Germania. 

 Prof. Gh. Facsko a fost una dintre personalităţile ilustre care prin activitate sa 

didactică şi ştiinţifică de mare valoare a contribuit la consolidarea prestigiului 

Facultăţii de Chimie Industrială din Politehnica timişoreană la nivel internaţional. 

 

Prof.univ.dr.ing. Adrian Ștefan CHIRIAC 

Facultatea de Chimie Biologie Geografie, 

Universitatea de Vest din Timișoara 

vlad.chiriac@e-uvt.ro 
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PROF. DR. ING. ROLAND MINGES 

(1930 - 2018) 
 

 

 Cred că datoria noastră, a celor care am muncit în Facultatea de Chimie 

Industrială din Politehnica timișoreană mulți ani, este de a lăsa moștenire generației 

actuale şi a celor viitoare de cadre didactice şi studenți, amintirile noastre despre fapte 

şi personalităţi care şi-au adus aportul la clădirea şi dezvoltarea acesteia de-a lungul 

timpului. Aceste fapte şi personalități au contribuit cu succes la pregătirea unor 

specialişti valoroşi care au lucrat sau lucrează în domeniile chimiei, a industriei 

chimice şi a celor adiacente, atât în ţară cât şi pe toate meridianele lumii. 

 Fiind prima sa colaboratoare, îmi revine deosebita onoare de a readuce în 

memoria noastră, a tuturor, figura luminoasă a unui Profesor îndrăgit, Dr. Ing. Roland 

Minges. În acest context, voi încerca să prezint cât mai succint, în ordine cronologică, 

momente importante din viaţa şi cariera Profesorului, împreună cu fapte legate de 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colectivului de Automatizări în primii ani de 

existenţă ai acestuia, condus cu multă competenţă de către Domnia Sa. 

 Profesorul Minges s-a născut în data de 30 iunie 1930 în comuna Sânpetru 

Mic, Banat, România, într-o familie de învăţători, fiind cel mai mic dintre cei trei 

copii. După terminarea liceului a absolvit Facultatea de Chimie Industrială din 

Timişoara în anul 1954, făcând parte dintr-o promoţie de excepţie. 

 Activitatea profesională a început-o imediat după absolvirea facultăţii, în 

perioada 1954-1957, fiind doctorand cu frecvenţă şi asistent la disciplina de Fizică 

din catedra de Fizică Tehnică, care era condusă de către profesorul Alexandru 

Cişman, membru corespondent al Academiei Române. În perioada 1957-1960 a 

funcţionat ca asistent la disciplina de Electrochimie, în paralel redactându-şi teza de 

doctorat. În anul 1960 şi-a susţinut teza de  doctorat cu titlul „Oscilaţii ionice în 

regiunea catodică a descărcării luminiscente”, având drept conducători de doctorat pe 

academicienii Alexandru Cişman şi Coriolan Drăgulescu. 

 Tot în anul 1960, Comisia de Specialitate pentru planuri de învăţământ din 

cadrul Ministerului Învăţământului, la propunerea Profesorului Ioan Curievici de la 

Iaşi, a hotărât includerea în Planul naţional unic de învăţământ al Facultăţilor de 

Chimie Industrială din ţară, a unei noi discipline „Automatizări în Industria Chimică”. 

Drept urmare, în toamna anului 1960, la propunerea academicianului Cişman, agreată 
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de către decanul de atunci, profesorul Zeno Gropşian, Consiliul Profesoral al 

facultăţii a hotărât ca noua disciplină să fie încredinţată tânărului asistent Roland 

Minges. 

 După preluarea acestei discipline, tânărul Roland Minges şi-a dat seama că 

pentru a reuşi să asigure o bună pregătire a studenţilor în această nouă direcţie era 

necesar să-şi fixeze două obiective: redactarea cât mai curând a unui curs pentru 

studenţi şi organizarea unui laborator didactic dotat cu lucrări practice concordante cu 

conţinutul cursului. Dacă primul obiectiv depindea în exclusivitate de munca şi 

inteligenţa sa, pentru al doilea obiectiv erau necesare existenţa unei baze materiale 

corespunzătoare şi a unui colectiv care să proiecteze, să construiască şi să întreţină 

lucrările de laborator. 

 A început să realizeze primul obiectiv încă din primul an în care disciplina i-a 

fost încredinţată. Îmi aduc aminte, ca studentă, fiind prima promoţie la care s-a predat 

acest curs, că domnul Minges a apărut de abia în a treia săptămână din luna octombrie 

a semestrului I din anul IV. Cursul predat mi s-a părut interesant, dar mai ales cele 

două lucrări practice demonstrative pe care ni le-a prezentat în timpul orelor de 

laborator. 

 La absolvirea facultăţii am fost repartizată la Catedra de Aparate şi, din 

1 septembrie 1962, am început să lucrez ca preparator, devenind prima colaboratoare 

a tânărului şef de lucrări Roland Minges. 
 Redactarea cursului a fost extrem de dificilă, deoarece la vremea respectivă nu 
existau în ţară materiale tipărite sau publicate în acest domeniu, singurele surse de 
documentare fiind cărţi în limba rusă, netraduse în limba română. De abia în anul 
1965 a fost achiziţionată o carte de căpătâi pentru automatizări cu echipamente 
pneumatice a instalaţiilor chimice, editată în limba germană. Cu multă muncă de 
pionierat în domeniu a reuşit să redacteze destul de repede un curs valoros, adaptat 
pregătirii studenţilor din facultatea noastră în direcţia automatizării proceselor 
chimice, foarte bine apreciat de către aceştia. 
 În ceea ce priveşte organizarea activităţii de laborator, trebuie menţionat că în 
industria chimică pentru automatizare se utilizau cu precădere echipamente 
pneumatice, în defavoarea celor electrice, acestea fiind mai sigure din punctul de 
vedere al exploatării în medii corozive sau explozive. Tânărul Minges a adoptat 
varianta de realizare a unor dispozitive de automatizare realizate cu echipamente de 
joasă presiune, de concepţie proprie, care s-au dovedit a fi foarte utile în construirea 
instalaţiilor de laborator, având o serie de avantaje importante în comparaţie cu 
echipamentele industriale. Tematica lucrărilor de laborator a fost abordată în 
concordanţă cu capitolele cursului predat: caracterizarea statică şi dinamică a 
traductoarelor de măsurare, a regulatoarelor, a elementelor de execuţie, precum şi 
studiul comportării sistemelor automate, în ansamblul lor, evident pe modele de 
laborator, cum ar fi: reactoare de amestecare, schimbătoare de căldură, vase de 
depozitare etc. Primele lucrări de laborator au fost găzduite într-o mică sală în spaţiul 
Catedrei de Aparate, apoi în anul 1967 au fost mutate într-o încăpere mai mare, în 
locul Catedrei Militare, la etajul I al clădirii Rectoratului. 
 În ceea ce priveşte evoluţia Colectivului de Automatizări de-a lungul timpului, 
amintesc faptul că în anul 1966 Roland Minges a ocupat prin concurs postul de 
conferenţiar, iar în 1972 a devenit profesor. În anul 1963 a fost repartizat în colectiv, 
ca preparator, absolventul Ioan Miron, care însă, în 1965, s-a transferat la Catedra de 
Fizică. În 1966 a fost transferat din industrie Adalbert Deaky (Bela), absolvent al 
promoţiei 1962. 
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 În perioada 1962-1966, Colectivul compus doar din Roland Minges şi 
subsemnata, printr-o muncă intensă, cu ajutorul important al tehnicianului mecanic 
Eihert Bacsi şi a electricianului Bodroghy Bacsi, a reuşit să înceapă amenajarea 
laboratorului numai cu forţe proprii şi prin autodotare. Au fost montate şi date în 
exploatare 5 lucrări practice noi, care au funcţionat în condiţii optime. 
 Odată cu venirea lui Bela Deaky, conferenţiarul Roland Minges a condus un 
colectiv închegat şi bine ancorat în domeniul Automatizării proceselor chimice. S-au 
diversificat activităţile, existând acum şi potenţial pentru cercetare. Aşa cum a 
recunoscut şi profesorul Minges, într-un material publicat, colectivul lucra foarte 
mult, uneori chiar 10 ore pe zi şi asta timp de mai mulţi ani. În toată perioada în care 
am lucrat împreună (1962-1978), pe linie didactică am învăţat cum trebuie prezentată 
o anumită temă la o oră de laborator sau de curs, astfel încât să stârneşti interesul 
studenţilor. Şi am mai învăţat ceva important: cum să fi un om corect şi să nu faci nici 
un fel de compromisuri. 
 Profesorul Minges a fost preocupat şi de viitorul nostru. Astfel, fiind în bune 
relaţii cu profesorul Ioan Curievici de la Iaşi, care avea conducere de doctorat, în 
specialitatea „Automatizări în Industria Chimică”, ne-a îndemnat să dăm acolo 
admitere. Bela Deaky a dat concurs de admitere în iarna anului 1969, iar subsemnata 
în ianuarie 1970. Am susţinut teza de doctorat, la Institutul Politehnic „Gheorghe 
Asachi“ din Iaşi în 11 iunie 1977, din Comisia de susţinere a tezei făcând parte 
profesorii Roland Minges şi Zeno Gropşian. 

 

 În ceea ce priveşte fructificarea muncii şi cercetărilor echipei noastre, 
amintesc că primul manual de „Automatizarea Proceselor Chimice” a fost redactat de 
către profesorul Roland Minges şi editat la Litografia I.P.T. în anul 1971. S-a editat 
ghidul de „Lucrări practice“ la cursul de „Automatizarea Proceselor Chimice“, 
Litografia I.P.T., în două ediţii (1967, 1972) cu 14 lucrări de laborator. Valorificarea 
rezultatelor cercetărilor s-a realizat şi prin intermediul semnării şi realizării a trei 
contracte de cercetare: IAUC Bucureşti, CNST şi Uzinele Mecanice Timişoara. 
 În anul 1972 s-a introdus în planul de învăţamânt al facultăţii disciplina de 
„Optimizări în Industria Chimică”, care a fost încredinţată tot profesorului Minges.  
 În aceeaşi perioadă, colectivul nostru a obţinut două brevete de invenţie, 
omologate de către O.S.I.M., a publicat trei lucrări ştiinţifice în revista „Messen 
Steuern, Regeln”, R.D.G. (1969, 1974, 1976) şi a participat la C.H.I.S.A. – 69, 
Marianske Lazne, Czechoslovakia, C.H.I.S.A. – 72, Praga, cu două lucrări publicate 
în volumele celor două Congrese. 
 Trebuie amintit că în laboratorul de Automatizări şi-au efectuat determinările 
experimentale, în vederea redactării proiectului de diplomă, sub conducerea 
Profesorului, peste 25 de absolvenţi de la toate secţiile de specialitate din facultate, 
dintre care amintim pe Dr. Ing. Sasca Viorel, cercet. st. gr. 1 la Institutul de Chimie 
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Timişoara, Prof. dr. ing. Todinca Teodor de la U.P.T. şi Prof. dr. ing. Vaszilcsin 
Nicolae, actualul decan al facultăţii. 
 În anul 1978, Profesorul se stabileşte împreună cu familia în Germania. Aici a 

activat în perioada 1980-1993 în industrie, la concernul Ciba-Geigy AG, uzina 

Grenzach. În cadrul Departamentului de cercetări, în calitate de consultant şi 

specialist, a rezolvat multe probleme legate de măsurarea parametrilor fizico-chimici 

şi automatizarea unor procese tehnologice complexe din cadrul liniilor de producţie 

existente la acea vreme în uzina Grenzach. Începând din anul 1983, a desfăşurat în 

paralel şi o activitate didactică la Institutul „Berufsakademie” din Lorrach, la 

specializarea de Automatizări din cadrul Facultăţii de Electrotehnică. Având rezultate 

remarcabile atât în activitatea de cercetare, cât şi în cea didactică, Ministrul pentru 

„Ştiinţă şi Cercetare” al Landului Baden-Württenberg îi acordă titlul de 

„Honorarprofessor” în august 1994. 

 

 În primăvara anului 1997, la propunerea Catedrei de Inginerie Chimică şi a 

Consiliului Profesoral al facultăţii, Senatul Universităţii „Politehnica” Timişoara i-a 

acordat Domnului Roland Minges titlul de „Profesor Onorific” al U.P.T., eveniment 

care a avut loc în perioada 18-20 iunie 1997 la facultatea noastră. 

 Ultima întâlnire cu Profesorul am avut-o în 2013 la Timişoara, când am vizitat 

împreună locuri pe care Domnia Sa dorea foarte mult să le vadă. 

 Din păcate, din toamna aceluiaşi an, Profesorul a început o îndelungată şi 

cruntă luptă cu o boală necruţătoare. Cu un curaj deosebit şi o puternică voinţă, a 

rezistat acestei boli timp de cinci ani, care însă în dimineaţa zilei de 27 august 2018 

l-a învins, spre regretul nostru, al tuturor celor care l-am cunoscut. A fost 

înmormântat în data de 12 septembrie în Cimitirul Central din Freiburg, alături de 

iubita sa soţie Svesti (1930-2003). 

 În încheiere, amintesc faptul că pe lângă harul de dascăl şi cercetator de 

excepţie, Profesorul Roland Minges a fost un Om adevărat, care a iubit veselia, 

muzica clasică şi de operă, arta în toate formele sale, natura (a fost un împătimit al 

excursiilor în toate continentele lumii). Şi-a iubit familia şi oamenii pe care i-a 

cunoscut în timpul vieţii, a iubit România, Timişoara, şi, desigur, Facultatea noastră 

în care a învăţat şi s-a format ca profesionist de marcă. Aşadar, consider că Profesorul 

Roland Minges merită pe deplin înscrierea numelui său în panoplia înaintaşilor 

Facultăţii noastre, care au contribuit la ridicarea şi modernizarea învăţământului de 

Inginerie Chimică în Universitatea Politehnica Timişoara. 

 

Prof. emerit dr. ing. Delia Maria PERJU 

Membru Titular al Academiei de Științe Tehnice din România 

Universitatea Politehnica Timișoara 
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In memoriam 

 

PROF. DR. ZENO SIMON 
MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE 

(23.04.1935 - 21.11.2015) 

 

 
 

Fondatorul Chimiei teoretice computaționale în 

ALMA MATER TIMISIENSIS 

 

În anul 1966 Zeno Simon revenea în orașul său natal. Doctor în chimie și 

tânăr cercetător cu remarcabile rezultate în cercetările întreprinse în domeniile de 

chimie cuantică și biochimie, se formase și se afirmase sub directa îndrumare a 

magistrului său, profesorul Ilie Murgulescu, creatorul Școlii de chimie fizică din 

România de nivel mondial, formator și tutore științific al unui grup de cercetători 

de mare valoare și performanta. 

În dorința de a dezvolta o chimie fizică modernă și în alte centre 

universitare, nu numai la Universitatea și în Institutul de Chimie Fizică din 

București, Academicianul I. G. Murgulescu a decis ca din puternicul nucleu de 

cercetare pe care l-a creat și l-a condus, să trimită pe Z. Simon la Timișoara și pe 

Ion Schneider la Iași, doi dintre tinerii săi colaboratori de mare perspectivă pentru 

cariera academică performantă [1,2]. Z. Simon era recomandat pe baza unei 

consistente activități științifice din perioada 1957-1965 (40 lucrări științifice cu 

aproximativ 290 de non-autocitări) și studii doctorale finalizate. Pentru 

dezvoltarea ulterioară a chimiei timișorene, această decizie, „bine chibzuită”, s-a 

dovedit benefică. După cinci decenii de activitate academică în centrul universitar 

Timișoara, pe baza operei sale științifice și a îndrumării profesional- științifice 

consacrate generațiilor de studenți, masteranzi, doctoranzi și colaboratori, se poate 

afirma, cu deplină îndreptățire, că Zeno Simon, membru corespondent al 

Academiei Române, este fondatorul chimiei fizice teoretice moderne, părintele 

chimiei computaționale la Timișoara [2]. 
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Pentru prima oară în România s-a creat un grup de cercetare în domeniul 

relațiilor cantitative structură chimică – activitate biologică (QSAR), care a 

dobândit o recunoaștere la nivel mondial. Domeniul acesta s-a bucurat de o 

deosebită importantă, începând cu anii 60-70 ai secolului trecut, deoarece și-a 

asumat strategia pentru dezvoltarea designului molecular, orientată spre 

proiectarea unor compuși cu proprietăți prestabilite (pesticide, medicamente, 

odoranți) mult mai eficiente decât abordarea SAR. Aceasta se baza pe stabilirea și 

interpretarea corelațiilor cantitative semnificative dintre parametrii structurali și 

efectul biologic, în acord cu mecanismul interacțiunii efector-receptor, susținut de 

datele experimentale. Evaluările calitative ale acestor interacțiuni (SAR) 

deveniseră ineficiente, prin gradul mare de hazard, prin costurile mari de sinteză și 

testare a unui număr foarte mare de structuri chimice alternative, presupus a fi 

active. 

Scurtă biografie 

Zeno Virgil Gheorghe SIMON s-a născut în anul 1935, la Timișoara. După 

absolvirea Liceului C.D. Loga din Timișoara (1952), a urmat cursurile Facultății de 

Chimie de la Universitatea din București (1952-1957), pe care a absolvit-o cu 

succes, remarcându-se ca un student eminent, pasionat pentru studiu și cercetare. 

Sub conducerea Tatianei Oncescu, titularul disciplinei de fotochimie, a elaborat 

lucrarea de diplomă. După obținerea licenței, a fost angajat la Centrul de Cercetări 

de Chimie Fizică creat de profesorul I. G. Murgulescu, parcurgând toate treptele de 

cercetător atestat. În anul 1965, și-a susținut teza de doctorat care a avut ca temă 

studiul cinetic al proceselor mono moleculare, sub conducerea magistrului său, 

profesorul Ilie Murgulescu. 

În anul 1966 a fost transferat la Centrul de Chimie, baza din Timișoara a 

Academiei Române și numit, prin concurs, conferențiar la disciplina de chimie fizică 

a Universității din Timișoara. În perioada 1966-1977 a funcționat la Facultatea de 

Fizică, secția Fizică-Chimie a Universității bănățene, devenind profesor la aceeași 

disciplină și conducător de doctorat (1971) în domeniile cinetică cuantică și 

biochimie moleculară. 

Între 1977-1997, a fost profesor, șef al disciplinei de biofizică, în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. A avut o contribuție decisivă la 

înființarea și acreditarea noii Facultăți de Farmacie, în calitate de coordonator al 

programului de învățământ și în recrutarea unor cadre didactice de certă valoare 

(1991-1995). 

Revine ca profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de 

Chimie, Biologie, Geografie și de coordonator al Centrului de Excelență QSAR. 

Reconstituie și dezvoltă activitatea de cercetare a grupului timișorean QSAR și 

chimie cuantică, prin integrarea colegilor cu care inițiase cercetările în premieră 

națională cu două decenii înainte și le continuase în condiții vitrege. În scurt timp, în 

acest colectiv au fost cuprinși și mulți tineri, doctoranzi și doctori dintr-o nouă 

generație, formați și îndrumați profesional-științific de Zeno Simon. Datorită unor 

situații conjuncturale care s-au produs în învățământul românesc, a fost obligat să își 

reconfirme prin trei concursuri, într-o perioadă de 25 de ani (!), poziția de profesor 

universitar pe care a obținut-o la vârsta de 35 de ani în același centru universitar. 

Din anul 2000 devine director al Institutului de Chimie „Coriolan 

Drăgulescu”  al Academiei Române, Filiala Timișoara. Ca urmare a operei și a 

reputației științifice, consacrate pe plan național și internațional, a dobândit calitatea 
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de membru corespondent al Academiei de Științe Medicale (1994) și, din 1997, de 

membru corespondent al Academiei Române. A fost distins de două ori cu premiul 

„Gheorghe Spacu” al Academiei Române pentru lucrările din domeniul reacțiilor 

mono moleculare fotochimice (1965) și pentru cartea ”Modelling of Cancer Genesis 

and Cancer Prevention” (CRC Press, Boca Raton, USA, 1993). A primit Premiul 

Ministerului Învățământului (1967) pentru lucrări științifice în domeniul chimiei. A 

participat la numeroase conferințe naționale și internaționale (Germania, Franța, 

Bulgaria, Ungaria ş.a.). A avut colaborări internaționale cu Institutul ZIMET din 

Jena (Germania), Astra Zeneka (Suedia), Universitatea din Bremen, pe teme de 

modele matematice pentru reglaj celular și relații structură activitate biologică. 

 

Școala de chimie de la Timișoara 

Chimia românească își are începuturile la sfârșitul secolului al XIX-lea la 

Universitatea din Iași (ctitori fiind profesorii Stefan Micle, Petre Poni, Constantin 

Istrati, Anastase Obreja), apoi și la Universitatea din București (ctitori - G.G. 

Longinescu, Stefan Minovici). După Marea Unire, în deceniile 2 și 3 ale secolului al 

XX-lea, a fost creată Școala de Chimie de la Universitatea din Cluj de către 

profesorii Adrian Ostrogovich, Gheorghe Spacu, Ion Tănăsescu și Dan Rădulescu. 

Ca urmare a condițiilor geopolitice de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 

secolului al XX-lea, învățământul universitar românesc și cercetarea științifică din 

domeniul chimiei la Timișoara s-au dezvoltat de-abia în deceniile 4 și 5 din secolul 

trecut în cadrul Institutului Politehnic (înființat în 1920) și la Institutul Agronomic 

(pe nucleul Facultății de Științe, refugiată de la Cluj, în 1940, în orașul de pe Bega). 

Așa se explică faptul că în „Istoria Chimiei”, apărută în 1967, la capitolul consacrat 

chimiei românești, Școala de chimie timișoreană nu este menționată, deși în proces 

de formare, cuprindea remarcabile personalități științifice (I. G. Murgulescu, C. 

Drăgulescu, G. Ostrogovich ş.a.) [3]. 

În Timișoara, începuturile învățământului universitar de chimie, destinat 

pregătirii inginerilor chimiști, sunt datorate eforturilor conjugate ale academicienilor 

C. Drăgulescu și I. G. Murgulescu, a căror strânsă prietenie și colaborare dăinuia încă 

din vremea studenției lor, la Facultatea de Chimie de la Universitatea din Cluj. Cadre 

didactice de mare prestigiu, în cadrul Institutului Agronomic (din 1940), din Institutul 

Politehnic (din 1933), mobilizate de C. Drăgulescu și I. G. Murgulescu, profund 

atașați de învățământul universitar bănățean, au militat cu insistență și eficientă pentru 

crearea unei Scoli de inginerie chimică în Vestul României. În 1948 își începe 

activitatea Facultatea de Chimie Industrială la Institutul Politehnic din Timișoara, cu 

misiunea de a pregăti specialiștii necesari unei industrii chimice naționale care 

începuse să se dezvolte după anii 1950. În calitate de rectori ai I.P.T., I. G. 

Murgulescu (1947-1949) și C. Drăgulescu (1956) au contribuit esențial la dezvoltarea 

și afirmarea noii facultăți. 

Cu vasta sa experiență profesională, profesorul I. G. Murgulescu s-a implicat 

direct în dezvoltarea și modernizarea cursului, laboratorului și a tematicii de cercetare 

în domeniul chimiei fizice. Se poate afirma că în anii în care a fost cadru didactic la 

Timișoara (1933-1949), el a introdus fundamentele chimiei teoretice moderne în 

România, pe care le-a dezvoltat și consolidat în anii următori cu ajutorul unor 

colaboratori străluciți pe care i-a format și i-a promovat cu maximă exigență în toate 

centrele universitare din tara. O primă direcție de cercetare, abordată de către 

magistru în domeniul chimiei teoretice,  în cadrul colectivului timișorean pe care l-a 
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constituit, a fost studiul influenței solventului asupra cineticii de reacție [4]. 

Remarcabile sunt și cercetările colectivului condus de profesorul G. Ostrogovich în 

domeniul nomenclaturii din chimie și cele referitoare la extinderea și aprofundarea 

studiului stereochimiei compușilor organici. 

Academicienii C. Drăgulescu și I. G. Murgulescu au reușit, în 1951, să 

înființeze Baza de Cercetări din Timișoara a Academiei Române. Devenind 

conducătorul acestei unități de cercetare, C. Drăgulescu, pe baza unei bune cunoașteri 

a potențialului de specialiști disponibili și a direcțiilor prioritare de cercetare 

științifică în chimia teoretică cu aplicații tehnologice de interes pentru industria 

națională, a dezvoltat, pe lângă catedrele de profil de chimie din Facultatea de Chimie 

timișoreană, a format și organizat noi colective dedicate cercetărilor de chimie 

anorganică și analitică, de chimie a coloranților. Rezultatele valoroase obținute de 

aceste colective au determinat reorganizarea unității de cercetare ca Centru de Chimie 

din Timișoara (din 1966), la care a deținut funcția de director până la sfârșitul vieții 

sale (1977). În această calitate, profesorul C. Drăgulescu a fost secondat de dr. Radu 

Vâlceanu care, oficial sau neoficial, în calitate de secretar științific, a fost mâna sa 

dreaptă. Au fost valorificate contribuțiile originale obținute prin: studii ample ale 

compușilor chelatici, noi metode fizico-chimice de analiză cantitativă și cele 

privitoare la echilibrele chimice în care sunt implicați aceștia în procese de extracție 

cu solvenți neapuși; sinteza și caracterizarea farmacologică a unor combinații 

complexe cu oligoelemente, optimizări de tehnologii pe bază de studii ale proceselor 

fundamentale de interes pentru industria chimică națională [5]. Cercetările 

colectivului de chimie anorganică și analitică, conduse de C. Drăgulescu și apoi de dr. 

Septimia Policec, cu contribuția majoră a colaboratorului dr. Emil Petrovici, au fost 

încununate prin publicarea a două tratate de referință în literatura de specialitate. În 

primul, întitulat „Introducere în chimia anorganică modernă”, s-a realizat o expunere 

sistematică, modernă, asupra structurii atomice pe baza mecanicii cuantice și o 

prezentare calitativă explicită a legăturii chimice în cadrul teoriei orbitalelor 

moleculare și a teoriei câmpului de liganzi. Al doilea tratat, „Chimie structurală 

modernă. Chimia Coordinanţei 8”, este un tratat amplu, exhaustiv, care 

sistematizează, conform unui concept propriu, un material bibliografic de mare 

interes teoretic și aplicativ privitor la complecși cu cifra de coordinare opt. Ambele 

tratate se mențin ca surse bibliografice de referință. Sunt de consemnat și studiile 

teoretice ale lui D. Purdela privind semnalul RMN al atomului de fosfor în compușii 

organiofosforici, precum și tratatul foarte apreciat al autorilor D. Purdela și R. 

Vâlceanu, „Chimia compușilor organici ai fosforului și ai acizilor lor” (tradus în 

limba rusă). Până la sfârșitul anilor 1960, și la Timișoara preocupările pentru cercetări 

de chimie teoretică au fost dirijate și subordonate, excesiv, imperativului 

„învățământ-cercetare-producție”. Anul 1966 reprezintă un an de referință, de 

reviriment pentru cercetarea în domeniul modern al chimiei teoretice, chimia 

computațională, indiscutabil determinată de venirea la Timișoara a dr. Zeno Simon. 

El devine fondatorul și conductorul unui grup de cercetare în Chimia Cuantică și în 

QSAR. 

În prezent, principalele colective din Timișoara în care se fac cercetări în 

domeniul chimiei teoretice activează la Institutul de Chimie al Academiei Române și 

la catedrele de Chimie de la Universitatea de Vest și de la Facultatea de Inginerie 

Chimică și Protecția Mediului. O grupare de chimiști teoreticieni de la Departamentul 

de Chimie-Biologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, condusă de conf. dr. 
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M. Putz, studiază prioritar teme legate de definirea electronegativității prin 

funcționale, densitate, precum și teme legate de QSAR. Până în prezent, M. Putz și 

colaboratorii au publicat peste 90 de lucrări primare și review-uri, cu peste 140 de 

citări în literatura de specialitate. 

 

O viață dedicată științei 

Perioada bucureșteană. Studenția. Afirmarea în cercetare, doctoratul. 

După studiile timișorene, absolventul liceului C. D. Loga, Zeno Simon, a luat 

drumul spre București, pentru a studia biochimia, știința și cercetarea pasionându-l de 

timpuriu. În pofida dificultăților datorate „dosarului personal” (origine socială 

„nesănătoasă”, aviz medical negativ), Zeno Simon a reușit la concursul de admitere 

cu un remarcabil succes, clasându-se pe primul loc. Excepționala pregătire a 

candidatului a impresionat comisia de admitere și a determinat aprecierea și 

recomandarea profesorului Ilie Murgulescu pentru studiul chimiei la Facultatea de 

Chimie a Universității din București. 

Studentul eminent Z. Simon a profitat din plin de șansa de a audia și a studia 

cursurile susținute de profesori eminenți, șefi de Școală, precum și de tinere cadre 

didactice pasionate pentru chimia modernă, în plină afirmare. Peste ani, își aduce 

aminte [1] cu multă prețuire și recunoștință de profesorul Gheorghe Spacu la Chimia 

Anorganică, de profesorul Ilie Murgulescu la Chimie Fizică, de conferențiarul V. 

Segescu la Fizica Teoretică. O mare atracție pentru chimia cuantică i-a fost produsă 

de cursul și seminariale conferențiarului V. Em. Sahini, care l-a inițiat, iar apoi, 

studiind temeinic cărțile fundamentale ale lui L. Pauling, C. A. Coulson și 

Streitwieser [6,7], a fost stimulat să exerseze cu ”osârdie” metoda orbitalelor 

moleculare pentru studiul structurii unor molecule organice. Sub   conducerea   

Tatianei   Oncescu,   pe   atunci   lector   titular   la  disciplina Fotochimie, a elaborat 

lucrarea de diplomă „Studiul cinetic al descompunerii termice a difenil 

diazometanului”. După obținerea licenței a fost încadrat pentru scurt timp la Catedra 

de Chimie Fizică a Universității din București și apoi a fost angajat la Centrul de 

Cercetări de Chimie Fizică creat de I. G. Murgulescu. Acesta i-a încredințat ca temă 

studiul teoretic și experimental al cineticii reacției mono moleculare de izomerizare 

cis-trans a maleatului de metil în faza gazoasă. Constatând că, evident, este mai 

aplecat pentru cercetările teoretice decât pentru cele experimentale, tânărul licențiat s-

a reorientat spre studiul cineticii acestei reacții, realizând calculul energiei ei pe baza 

metodei orbitalelor moleculare. În colaborare cu profesorul A. T. Balaban, a elaborat 

un număr mare de lucrări științifice în care metodele chimiei cuantice s-au aplicat 

pentru studii referitoare la structura și reactivitatea unor compuși organici. 

 

Părintele chimiei computaționale la Timișoara 

În anul 1965, după susținerea doctoratului, Zeno Simon vine la Timișoara, 

unde a fost primit cu multă disponibilitate, datorită „palmaresului” științific care îl 

recomanda, de către profesorul Ioan Curea, Rectorul Universității, și de profesorul C. 

Drăgulescu, directorul Centrului de Cercetări Chimice. Ambele instituții – 

Universitatea nou înființată în 1963, Centrul de Cercetări, în prezent Institutul de 

Chimie al Academiei Române, creat de C. Drăgulescu – erau preocupate, în acea 

vreme, de formarea și consolidarea unor colective de cercetare capabile să abordeze 

tematici moderne de cercetare în chimie, precum și de formarea unor generații de 

profesori și ingineri în domeniul chimiei, cu competente profesionale temeinice. 
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În anul 1966, a fost încadrat conferențiar de chimie-fizică la Secția de Fizică- 

Chimie a Facultății de Fizică și angajat cu jumătate de normă la Centrul de Chimie. 

Din 1970, a fost promovat profesor și a obținut calitatea de îndrumător de doctorat. 

La începutul șederii în Timișoara, a finalizat cercetările pe care le inițiase la sfârșitul 

perioadei bucureștene, axate pe aplicații de chimie fizică la biologia moleculară: 

metode fizico-chimice pentru biosinteza de macromolecule și reglaj celular. Urmare a 

colaborărilor cu S. Ruckenstein și D. Fărcaș, specialist în computere, și cu Claude 

Nicolau, director la un nou înființat institut bucureștean, au fost publicate mai multe 

articole științifice în reviste cu bună vizibilitate internațională. 

Tot în anul 1966, la propunerea profesorului C. Drăgulescu și a dr. Radu 

Vâlceanu, secretarul științific, a fost înființat un mic grup de chimie cuantică sub 

conducerea lui Zeno Simon. Tema de cercetare inițial abordată: aplicarea chimiei 

cuantice la compuși organofosforici și la coloranți. Pe lângă această direcție 

principală de cercetări, care a furnizat majoritatea articolelor științifice publicate, au 

fost reluate și continuate cercetările în domeniul reglajului celular și al interacţiilor 

specifice în sisteme biologice. Mulți dintre tinerii cercetători interesați de chimie 

cuantică au participat la cursurile susținute benevol de Z. Simon, consacrate aplicării 

metodei orbitalelor moleculare (HMO-Hückel), tratării cuantochimice a stabilității și 

reactivității, relațiilor structură-proprietăți spectrale, în special pentru compuși 

organici ai fosforului și pentru coloranți organici. 

Lista de lucrări științifice a profesorului Zeno Simon conține peste 350 

articole și cărți publicate, în mare parte în reviste și în edituri de prestigiu din țară și 

din străinătate, care acoperă domenii distincte inter- și trans disciplinare de aplicare a 

chimiei computaționale. Vom prezenta contribuțiile originale ale profesorului 

încadrate în domeniile de cercetare pe care le-a abordat, simultan, pe parcursul a 5 

decenii de viață științifică. 

 

Chimia cuantică 

În anii III, IV și V de facultate, studentul Zeno Simon a acordat un interes 

prioritar studiului chimiei cuantice, chimiei teoretice cu aplicații la dinamica 

intramoleculară la procese unimoleculare. La sfârșitul celor 5 ani de studii 

universitare, a devenit primul și pe atunci unicul cercetător din țară care cunoștea 

metoda orbitalelor moleculare și care s-a străduit să acumuleze experiență în aplicarea 

metodei HMO la moleculele organice pentru studiul proceselor din interiorul 

moleculelor care se produc la absorbția/emisia de lumină și în cursul reacțiilor 

chimice. Lista de lucrări științifice atestă faptul că, în anii 1957-1959, Z. Simon era 

primul și cel mai performant cercetător care aplica metoda HMO la probleme de 

studii structură-reactivitate în chimia organică. 

Pentru teza de doctorat, elaborată sub îndrumarea științifică a profesorului Ilie 

Murgulescu, a studiat cinetica reacției de izomerizare cis-trans a maleatului de metil 

în faza gazoasă. Calculul energiei de activare și a factorului preexponeţial le-a realizat 

pe baza aplicării metodei HMO. Deși, pentru calculele laborioase efectuate a putut 

folosi doar un calculator mecanic (o “bătrână râșniță”) și un calculator electric de 

primă generație, a reușit să obțină pentru cei doi parametri cinetici valori calculate 

concordante cu cele obținute din studiile cinetice experimentale [8,9]. Rezultatele au 

fost publicate în „Zeitschrift für Physikalische Chemie” [10]. A urmat calculul 

energiei de activare pentru reacția de descompunere a ciclobutanului în două 

molecule de etilenă, folosindu-se de intersecții ale curbelor de potențiale empirice, 
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potențiale de repulsie van der Waals și curbe Morse pentru energii de legătură 

[12,13]. 

În perioada bucureșteană, colaborând cu academicianul A. T. Balaban, a 

elaborat un număr mare de lucrări în care a aplicat metode cuantochimice pentru 

studiul stabilității și interpretarea spectrelor unor molecule de compuși organici, 

lucrări care au beneficiat de un număr important de citări în literatura de specialitate. 

Aceste lucrări au reprezentat contribuții cu caracter prioritar în cercetarea 

chimică românească prin care s-au explicat caracteristicile din spectrele electronice și 

RMN ale substanțelor studiate [14-17]. Ca urmare, Zeno Simon s-a afirmat, în 

cercetarea românească din anii 1957-1964, ca pionier și promotor în aplicarea chimiei 

cuantice la probleme de chimie organică. 

După venirea la Timișoara, primele aplicații de calcule cuantochimice au fost 

cele pentru molecule de heterocicli cu atom de fosfor, cu posibil caracter aromatic 

[18,19]. Împreună cu A. Balint, M. Mracec și R. Vâlceanu, a extins rezultatele 

obținute cu HMO, utilizând o metodă mai modernă, Pariser-Parr- Pople [20]. 

Calculele efectuate au arătat că există o participare puternică și extinsă a mai multor 

orbitale 3d ale atomului de fosfor pentavalent și trivalent în cicluri de fosfor, formal 

aromatice. Ele ofereau argumente pentru un alt model al implicării atomului de fosfor 

în cicluri formal aromatice, care se deosebea de modelul Fukui și de modelul Dewar, 

construite pe baza calculelor HMO, care propuneau o interacţie slabă între atomii de 

P și C [20-23]. Acest grup de lucrări a avut un număr apreciabil de citări în literatura 

de specialitate. 

Z. Simon și colaboratorii Maria și Mircea Mracec au continuat studiile 

cuantochimice începute pentru compuși organofosforici (derivați ai ciclofosfazenei 

[23], prin metode simple HMO și Del Re și avansate (CNDO/2, ab initio). 16 lucrări 

au fost consacrate calculelor de structuri electronice în diferire clase de substanțe: 

derivați de uree și tiouree [24], derivați ai acidului fenilacetic, săruri de diazoniu 

aromatice, arilamide ale acidului oxalic, arene trifluormetilate derivate de la 

dinitroaniline N-substituite. S-au utilizat metodele Del Re pentru electronii sigma, 

varianta omega-HMO pentru electronii ,  MOSP (metoda MO cu parametrizare 

specifică [25]). S-a dedus că tratarea sigma + pentru interpretarea reactivității din 

spectrele electronice este benefică în cazul seriilor de molecule cu diferențe de 

structură limitate. Pe măsură ce cursurile și seminariile de chimie cuantică, voluntar 

conduse de profesorul Z. Simon, s-au extins și au cuprins tot mai mulți participanți, 

numărul de cadre didactice și de cercetători, de studenți masteranzi și doctoranzi a 

crescut și mulți i-au devenit colaboratori. S-au efectuat studii cuantochimice în 

colaborare cu R. Nuţiu, Rodica Iagher, G. Ciuhandu pentru derivați ai acidului 

dilituric [26], calcule cu metoda Pariser-Parr-Pople [20], calcule cu metoda Del Re 

[27], calcule de moment dipol [28] și extinderea metodei Del Re la compușii 

fosforului trivalent [20]. S-au mai efectuat studii cuantochimice pentru derivați 

tiazolidinici și chelaţi ai acestora cu (Co+3) [29-30], purin-N-oxizi și derivați de uree 

și tiouree [24]. Cu F. Kerek și G. Ostrogovich a fost studiat mecanismul izomerizării 

syn-anti în sisteme iminice [31]. Z. Simon și A. Chiriac au aplicat regula Woodward-

Hoffmann pentru a studia posibilitatea obținerii ciclurilor triatomice (C3H4PH, 

C3H4NH) și stabilitatea acestora [32]. Metodele de calcul MNDO/PM3, DFT + PCM, 

ab initio PCM au fost folosite pentru tratarea generală a specificității în interacţie din 

sisteme biochimice enzimă-substrat (forte intermoleculare, energii de hidratare 

[33,34]). Cercetările efectuate de doctoranzi și de tinerii colaboratori (E. Seclăman, F. 
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Eleneş, T. Sulea, L. Kurunczi, Liliana Păcureanu) sub îndrumarea profesorului Z. 

Simon au fost valorificate prin 8 lucrări publicate în reviste de prestigiu [35]. Cu 

grupul format din F. Eleneş, E. Scelanu, Z. Simon s-au elaborat 3 lucrări care au 

rezultat din cercetările legate de predicția interacţiilor în partiția octanol-apă, 

echilibrele protolitice și comportarea cromatografică pentru diferiți coloranți 

monoazoici [36]. În cadrul unui contract de cercetare echipele de cercetare conduse 

de Academicianul O. Popescu și Academicianul Z. Simon au efectuat calcule pentru 

energiile de disociere în soluție apoasă a punților saline implicate în interacţii mediate 

de peptidoglicani [37]. Z. Simon și grupul coordonat de Mircea și Maria Mracec, cu 

participarea Lilianei Păcureanu [38] au aplicat diferite metode semiempirice avansate 

de calcule cuantochimice pentru derivați amfetaminici și heterociclici cu N, P, As, Sb, 

Bi implicați în sisteme biologice. De asemenea, cu colaborarea lui L. Saity și Otiliei 

Costişor s-au studiat cu metode cuantochimice stabilitatea ionului de cobaltihexamină 

în soluție apoasă [39]. 

 

Aplicații de chimie fizică în biologia moleculară 

Interesul pentru studiul biochimiei, manifestat încă din anii de liceu, după 

asumarea unei cariere dedicate cercetării, s-a transformat și a rămas o preocupare 

statornică pentru studii teoretice în acest domeniu. Paralel cu aplicarea metodelor 

cuanto-chimice pentru studiul reacțiilor unimoleculare, la îndemnul lui A. T. Balaban, 

a aprofundat studiul temeinic al fundamentelor și al noutăților revoluționare (în 

special în citologie) apărute în anii 60 ai secolului trecut, în domeniul biologiei 

moleculare. Ca urmare, aplicând metode din matematică și din chimia fizică la 

probleme din biologia moleculară, a abordat trei direcții distincte de cercetare: 

1.    aplicarea metodelor chimice și analiza ecuațiilor diferențiale pentru procese     

model în procesul de diferențiere celulară;  

2. calculul probabilistic pentru doza letală în efectul agentului alchilant la nivel 

celular; 

3.  teorie pentru recunoaștere între moleculele biologice pentru self/non-self în 

imunologie. 

Au rezultat trei lucrări științifice publicate în anul 1965, în Journal of 

Theoretical Biology. Dintre lucrările legate de biologia moleculară apărute în 

perioada anilor 1957-1965, de un real succes s-au bucurat cele care conțineau 

contribuții originale referitoare la: 

modelul de stări staționare pentru diferențiere celulară; 

calculul probabilistic pentru doza letală de agent alchilant; 

recunoașteri între molecule implicate biologic. 

 Aceste lucrări au fost realizate prin colaborarea lui E. Ruckenstein [40], Ilie 

Bădilescu [41] și au întrunit un număr semnificativ de non-autocitări. Din păcate, o 

serie dintre temele inițiate de acest grup de cercetare (teoria stărilor staționare în 

reglaj celular, relația dintre specificitatea interacțiunilor și mărimea biomoleculelor) 

au fost limitate de tehnica rudimentară de calcul disponibilă. Grupe mari de 

cercetători care au dispus de mijloace de calcul superioare au reluat și dezvoltat 

aceste teme. Din colaborările în probleme de reglaj și de diviziune celulară cu D. 

Fărcaș [42,43], specialist în computere la IFA- Măgurele, și cu A. Cristea [44], au 

fost elaborate modele matematice pentru diviziunea celulară care permiteau predicții 

pentru unele relații între viteza de diviziune și mărimea (medie) a unor celule și 

evidențierea unor regularități ale homeostazei celulare [45]. 
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În perioada 1966-1977, ca profesor la Universitatea din Timișoara, Z. Simon a 

continuat și a dezvoltat cercetările în probleme de modelare a ciclului celular, 

colaborând cu colegii A. Chiriac și S. Ráduly [46] și a stabilit o colaborare pe termen 

lung cu W. A. Knorre de la Institutul ZIEMA din Jena [47]. Împreună  cu acești 

colaboratori s-au publicat 26 lucrări în domeniul care propune modele pentru reglajul 

creșterii diviziunii celulare, în revistele Studia Biophysica (Berlin) și Tissue Kinetics 

[48], Z. Simon, S. Ráduly, A. Chiriac și M. Mracec  au propus, pe bază de 

considerente cinetice, o schemă de tratament chimioterapic cu două sau mai multe 

combinații, pentru eliminarea unei  fracțiuni cât mai mari de celule canceroase. Un 

articol în care se explică cele trei clase de abundență ARN mesager în eucariote, a 

apărut în prestigioasa revistă Nature (1975) [49]. În anii ‘70, Z. Simon și colaboratorii 

au acordat o atenție prioritară problemei interacţiilor specifice din sisteme biologice. 

Ideea de bază a fost că echilibrele de asociere-disociere între o moleculă efector și un 

situs receptor să fie tratată prin considerarea unor interacţii, care se produc, simultan, 

și pe capacitatea moleculei efector de a diferenția corect receptorul țintă de un număr 

mare de receptori falși. Pe această bază a fost calculată lungimea teoretic necesară 

pentru specificitate, în imunologie. Lucrările în colaborare cu V.  Gheție au fost 

publicate în Studia Biophysica (Berlin) și Revue Roumaine de Biochimie [50]. 

Problematica specificității antigen-anticorp și a complementarității prin 

„potrivire sterică” între receptor și efector a fost amplu prezentată în Angewandte 

Chemie (1974) [51]. Tematica privind autoreglarea genelor a fost abordată de Z. 

Simon pentru prima oară în 1965, prin elaborarea unui model cu triggeri de gene 

interelate cu cel puțin două stări staționare, bazat pe un control negativ  represor-genă  

operator.  Acest  model  se  folosea  de  datele  existente referitoare la reglajul 

activității genelor de procariote [52]. În 1986, împreună cu I. Niculescu-Duvăz, 

elaborează un nou model bazat pe inserția unei proteine- activator cu o secvență-

activator aparținând aceleiași gene [53]. În perioada celor 20 de ani în care a activat la 

Institutul de Medicină din Timișoara, a realizat o colaborare fructuoasă cu profesorul 

G. I. Mihalaș și grupa acestuia de calculatoriști de la disciplina de Informatică 

Medicală, realizând studii analitice și de simulare (8 lucrări publicate). Numărul de 

proteine per celulă a coincis ca ordin de mărime cu cel determinat experimental [54]. 

Cel mai mare succes obținut prin această colaborare cu I. G. Mihalaș a fost elaborarea 

unui model de trigger de gene interelate (P53-MDM2) [55]. În cadrul unui contract de 

colaborare cu academicianul O. Popescu, ca responsabil al unei echipe numeroase de 

tineri colaboratori de la Institutul de Chimie al Academiei (L. Kurunczi, Liliana 

Păcureanu, Simona Muntean, L. Saity, V. Careja) a participat la cercetări referitoare 

la interacţii mediate prin peptidoglicani [56]. Acest grup de cercetare, îndrumat de Z. 

Simon, a dezvoltat cercetările anterioare printr-o tratare generală a specificității în 

interacţiilor biochimice și a siguranței de funcționare a sistemelor biologice, bazată pe 

diferența de afinități între perechea enzimă-substrat corectă și perechile concurente 

false [57]. Pentru studii în domeniul imunologiei, pe teme de modele pentru apărarea 

imunitară, a colaborat cu C. Tatu [58]. 

 

Relații structură chimică-activitate biologică 

Dr. Radu Vâlceanu, secretar științific la Baza de Cercetări Chimice din 

Timișoara, a inițiat și a dezvoltat cu un grup de colaboratori (Dănilă Purdela, 

Gheorghe Ilia ş.a) Școala de chimie a compușilor organofosforici, cea mai importantă 

din România. Acest grup a adoptat o strategie de cercetare care îmbină eficient 
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caracterul experimental-aplicativ cu studii bazate pe teorii și metode ale chimiei 

teoretice moderne de structură și reactivitate chimică. În laboratoarele de chimie ale 

Institutului de Chimie din Timișoara s-au sintetizat compuși organici ai fosforului 

(COF), în special pesticide, care se pretau pentru transfer tehnologic la faze de pilot și 

de producție. Cu scopul de a prezice pentru sintezişti structuri COF din clasa esterilor 

acidului fosforic și acidului fosfonic cu activitate anticolinesterazică puternică, s-a 

folosit metoda  corelațiilor multiple (MLR). Cercetările teoretice au fost favorizate de 

studiile anterioare referitoare la specificitatea interacţiilor și complementaritatea între 

„receptor” și „efector”, precum și de integrarea în colectiv a unor tineri specialiști în 

programarea și utilizarea computerelor autohtone care au fost construite și funcționau 

în Timișoara, la acea vreme [59]. 

La sugestia lui Radu Vâlceanu, un competent și veritabil manager al cercetării 

în chimia timișeană, în 1972 au fost inițiate cercetări de QSAR în cadrul I.C., aplicate 

pentru corelarea toxicității unor derivați ai acidului fosforic, evaluate cantitativ și 

calitativ, cu influenta unor factori structurali precum  hidrofobicitatea și constantele 

de substituent de efect electronic. Inițial, colectivul care a abordat acest domeniu a 

fost alcătuit din Z. Simon, Z.  Szabadai, A. Chiriac și R. Vâlceanu. Primele lucrări au 

apărut în Studia Biophysica (Berlin) și în Revue Roumaine de Chimie (1973). În scurt 

timp, cercetările s-au extins cuprinzând cadre didactice și cercetători de la Secția de 

Fizică Chimie a Universității, de la Facultatea de Chimie Industrială, de la I. C. L. și 

de la alte instituții din Timișoara. Chiar dacă nu a existat o structură organizată, legal 

constituită, Grupul de QSAR și Chimie Cuantică s-a format și a funcționat la nivel de 

centru universitar [60]. În perioada anilor 1973-1980, în acest grup de cercetare s-au 

integrat deplin și cu contribuții consistente Aurel Balint, Mircea și Maria Mracec 

(Centrul de Cercetări Chimice), Ioan Moțoc, Dan Ciubotariu, Stefan Holban 

(Institutul Politehnic). Se poate considera că cei menționați au constituit o primă 

generație de QSAR-iști și de cuantochimişti, căreia i-au urmat, în continuare, încă 

două generații. 

Cu șansa de fi beneficiat de înțelegerea și sprijinul unor rectori, de la 

Universitate și de la Institutul de Medicină din Timișoara, care au apreciat cercetarea 

științifică performantă și munca celor care erau dedicați acesteia, a fost posibilă 

tipărirea Preprinturilor Seria Chimie de la U.V.T., timp de peste 25 de ani și apariția 

în R.F.G. și în Anglia a două cărți fără a fi dedicate politic. Aceste apariții au permis 

atestarea priorității contribuțiilor originale, menținerea și consolidarea prestigiului 

științific al grupului timișorean QSAR la nivel mondial. La începutul anilor 1970 

predominau acele studii QSAR care corelau descriptorii structurali “clasici” 

(hidrofobicitatea, constante de substituent, refracție moleculară, volum molecular) și 

se propuneau modele și parametri de geometrie moleculară insuficient de relevant. Nu 

exista încă o metodă de cuantificare pentru “potrivirea sterică“ a moleculelor efector 

în situsul receptor al enzimei care determină efectul biologic (în acord cu mecanismul 

„cheie în broasca” admisă). O primă soluție pentru rezolvarea problemei a constituit 

elaborarea metodei diferenței sterice minime (MSD), ulterior dezvoltată ca metoda 

diferenței topologice minime (MTD). Metoda se bazează pe descrierea structurii 

spațiale a moleculelor efector printr-o „hipermoleculă”. Aceasta era “construită” 

printr-o rețea tridimensională rezultată prin suprapunerea moleculelor din seria 

QSAR, astfel încât nodurile acesteia să corespundă aproximativ cu pozițiile atomilor 

din geometria structurii moleculelor efector. S- au atribuit valori distincte (+1, 0, -1) 

corespunzând la trei tipuri de noduri: noduri favorabile pentru efectul biologic, noduri 
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irelevante (neutre, situate în exteriorul receptorului) și respectiv noduri defavorabile 

[61, 62]. Colectivul s-a lărgit prin participarea și colaborarea cercetătorilor și cadrelor 

didactice tinere, pe măsură ce au dobândit pregătirea prin cursurile și seminariile 

organizate de profesorul Z. Simon. De la studiile QSAR de început pentru compuși cu 

activitate anticolinesterazică (pesticide organofosforice, carbamaţi) cercetările s- au 

extins la numeroase serii biologic active [63]. 

În colaborarea cu A. T. Balaban, Z. Simon, I. Moțoc și D. Ciubotariu au reușit 

să dezvolte metoda MTD, incluzând reguli bazate pe intuiție chimică și considerente 

de ordin topologic în rafinarea algoritmului de atribuire a valorilor pentru nodurile 

hipermoleculei: considerente de conectivitate, de teoria grafurilor (metoda SIBIS), 

metoda Monte Carlo [64]. Colaborările cu I. I. Bădilescu, T. Racovițan [65], Mracec, 

I. Niculescu-Duvăz [66, 67] etc., la care s-au alăturat tineri doctoranzi, au condus la 

creșterea aplicabilității metodei MTD în Design Molecular. Prin colaborare cu M. 

Bohl de la Institutul ZIMET – Jena, metoda MTD s-a aplicat în studii QSAR privind 

activități de tip hormonal pentru derivați steroidici, valorificate in 7 lucrări științifice 

[68]. Z. Simon a avut o importantă contribuție și la colaborarea, în cadrul proiectului 

European TEMPUS, cu grupul de cercetare al profesorului B. Jastorff de la 

Universitatea din Bremen, prin care s-au făcut studii QSAR pentru derivați c-AMP, 

activatori ai protein kinazei, cu implicații pentru proiectarea sintezei unor clase de 

medicamente [69]. Profesorul Z. Simon apreciază [1] că cel mai prolific domeniu de 

cercetare pe care l-a abordat a fost cel al relațiilor cantitative structură chimică 

activitate biologică. Cele 84 de lucrări QSAR, bazate pe metoda MTD, au validat 

această metodă prin aplicarea la o multitudine de serii de compuși cu diferite tipuri de 

interacţii efector-receptor și de răspunsuri biologice: pesticide organofosforice, 

carbamaţi, agliconi cardiotonici, odoranți, steroide (clasa cea mai studiată - 13 

lucrări), retinoizi, derivați de hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) cancerigene 

[70]. 

Pe parcursul anilor (peste 4 decenii), la grupul care a fundamentat și a aplicat, 

pentru întâia oară, metoda MTD/MTD – Z. Simon, Z. Szabadai, A. Chiriac, D. 

Ciubotariu, Ş. Holban – s-au adăugat, cu contribuții valoroase, T. Sulea, L. Kurunczi, 

I. G. Mihalaș, T. I. Oprea, C. Bologa, S. Mureșan, E. Seclăman, D. Hădăruga ş.a., 

care au elaborat teze de doctorat la Zeno Simon și au aplicat metoda diferențelor 

topologice minime pentru studii QSAR. În ultimul deceniu (după anul 2000), 

cercetările s-au concentrat, prioritar, pentru perfecționarea metodei MTD [71]. Au 

rezultat 21 de lucrări publicate în reviste reprezentative, din țară și din străinătate: 

corelația structură-proprietăți odorante la alcooli cicloalifatici [72], dezvoltarea 

variantei PLS a metodei MTD, aplicarea comparativă cu metoda CoMFA ş.a. Prima 

lucrare MTD-PLS [73] a fost continuată și dezvoltată printr-o versiune finală, care a 

realizat cartarea receptorului acetilcolinesterazei în hidroliza esterilor acidului acetic 

[74]. Se remarcă numărul mare de lucrări QSAR consacrat procesului de absorbție 

colorant-fibră, elaborată de echipa condusă de dr. Simona Funar-Timofei, sub 

îndrumarea lui Z. Simon. Un număr important dintre absolvenții de elită din 

universitățile timișorene au învățat să aplice metode de calcul ale chimiei cuantice, iar 

alții s-au integrat în grupul QSAR. Din păcate, nu putini dintre aceștia au plecat din 

țară din cauza condițiilor precare de existență, a lipsei perspectivelor de dezvoltare în 

profesie pe măsura valorii și a performanței științifice (doctorate strălucite, lucrări 

științifice ISI, burse de studii postdoctorale: I. Moțoc, T. Sulea, S. Mureșan, T. I. 

Oprea, C. Bologa, M. Olah, G. Balea ş.a.). Totuși, alături de „garda veche”, ei au 
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păstrat relații active de colaborare și, împreună cu noile generații de QSARişti și 

cuantochimişti, au asigurat continuitatea și competitivitatea valorică a Grupului de 

Chimie  Cuantică și QSAR, timp de peste 4 decenii [75]. 

Pe lângă misiunea asumată de fondator și conducător al Grupului de Chimie 

Cuantică și QSAR, profesorul Z. Simon a fost unul dintre principalii animatori ai 

vieții științifice în comunitatea chimiștilor din Centrul Universitar Timișoara. În 

activitatea sa academică, el a avut un rol excepțional ca formator profesional științific 

al multor generații de studenți, masteranzi și doctoranzi (peste 30 de teze de doctorat 

finalizate). De asemenea, este neîndoielnic că acreditarea noii Facultăți de Farmacie 

la Institutul de Medicină din Timișoara a beneficiat, în măsură decisivă, de autoritatea 

științifică și de activitatea sa de coordonator prin conceperea planului de învățământ, 

organizarea procesului de învățământ și, îndeosebi, de modul în care a selectat, cu 

multă exigență, un valoros colectiv de cadre didactice. Toți cei încadrați îndeplineau 

condițiile pentru a ocupa prin concurs postul de conferențiar. În scurt timp, aceștia au 

fost promovați pe post de profesor universitar, justificând afirmația mentorului: „am 

avut mână bună când mi-am ales colaboratorii” [1]. 

 
Academicianul Z. Simon și un grup de colaboratori 

În anul 2005, profesorul Zeno Simon, membru corespondent al Academiei 

Române, s-a pensionat. Apoi a ocupat funcția onorifică de director al Institutului de 

Chimie din Timișoara. Chiar și după pensionare, Z. Simon a continuat să elaboreze 

și să publice lucrări din domeniile chimiei teoretice: 3 în 2007, 1 în 2008, 1 în 2009, 

2 în 2010, 3 în 2011, 1 în 2014 [76,77]. În anul bicentenarului Darwin, i-a apărut 

cartea „Chimia și viața” [78]. În ultimii ani, Z. Simon s-a preocupat și de politica 

științei, stimulat de colegul său  profesorul  P. Frangopol, publicând în Curierul de 

Fizică, Revista de Politica Științei și Scientometrie articole consacrate problemelor 

legate de cercetarea și învățământul superior din România, în epoca de tranziție 

prelungită, precum și articole dedicate unor chimiști timișoreni cu contribuții 

importante la dezvoltarea cercetării și învățământului universitar din orașul de pe 

Bega (C. Drăgulescu, R. Vâlceanu) [79]. 

Activitatea academică, didactică și științifică a lui Zeno Simon este 

prodigioasă: profesor dedicat pentru 30 de promoții de studenți, formator de 

specialiști certificați valoric, creativi, de certă valoare, în domeniile chimie cuantică 

și QSAR, fondator și șef de Școală de cercetare în aceste domenii. Opera științifică a 

profesorului Z. Simon, realizată în peste 5 decenii de viață, total consacrată 

cercetării științifice în domenii moderne ale chimiei teoretice, este impresionantă. 

Cele 326 lucrări științifice au fost publicate în reviste de mare prestigiu științific 

precum Nature, J. Comput.-Aided Molec. Des., Quantum Struct.-Act.Relat., 
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MATHCH., J. Chem. Inf. Comput. Sci., Mol. Crist. Liq. Crist., Studia Biophysica
(Berlin), J. Theoret. Biol., Rev. Roum. Chim. ş.a. Z. Simon este autor și coautor la 
29 de tratate de specialitate, cursuri, caiete de lucrări și cărți de popularizare. Dintre 
acestea menționăm lucrările indicate în bibliografie la pozițiile [62], [64], [80-84]. 
Cele 350 lucrări științifice, având ca autor sau coautor pe profesorul Z. Simon, cu 
1200 citări (600 nonautocitări) au indice de impact și factorul Hirsch 15. 

Profesorul Zeno Simon, membru corespondent al Academiei Române,
reprezintă un exemplu de excepție, de succes deplin, de confirmare și afirmare a 
valorii creației sale științifice la nivel mondial, prin propriile forțe, chiar dacă nu 
întotdeauna condițiile în care a muncit i-au fost favorabile. Intuiția și încrederea 
magistrului, academicianul I. G. Murgulescu, în talentul și puterea neobișnuită de 
muncă a discipolului său au fost pe deplin răsplătite prin abnegația și totala dăruire a 
acestuia pentru știință [85]. 
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In memoriam 

PROF. UNIV. DR. ING. ZENO GROPŞIAN  

(1920-2013) 
Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 

 

 Profesorul universitar dr. ing. Zeno Gropşian este considerat întemeietorul 

învăţământului de inginerie chimică de la Facultatea de Chimie Industrială din 

Timişoara, domeniu în care a activat timp de peste 40 de ani, împletind activitatea 

didactica cu cercetarea ştiinţifică si cea de coordonare, în calitate de şef de catedră, 

prodecan şi decan [1].  

 S-a născut la 13 noiembrie 1920, în localitatea Sasca Montană, din judeţul 

Caraş-Severin, în familia Ilie şi Elena Gropşian, care a mai avut doi băieţi ce au 

devenit apreciaţi slujitori ai muzicii culte. Tatăl era un cunoscut jurist şi publicist, ce a 

continuat tradiţia patriotică a familiei, militant pentru unitatea naţională şi participant 

ca delegat la Adunarea Naţională de la Alba Iulia a Marii Uniri. Mama era originară 

din Mercina-acelaşi judeţ şi provenea dintr-o respectabilă familie de ţărani care a 

înţeles să-şi sprijine copii pentru continuarea studiilor, fiind soră cu Mihai Lazăr-

avocat şi apreciat profesor universitar de Economie agrară la Timişoara, precum şi cu 

Pavel Lazăr-avocat şi profesor de istorie la Liceul “General I. Drăgălina” din Oraviţa. 

Nu este de mirare că părinţii s-au preocupat ca cei trei copii să-şi desăvârşească 

studiile şi să devină personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti: Eugen-regizor la 

Operele din Timişoara şi Bucureşti, Lucian-dirijor la Opera din Timişoara şi 

Filarmonica din Braşov, iar Zeno-profesor la Politehnica  timişoreană [2, 3]. 

 Pentru tânărul Zeno Gropşian traseul şcolar a început la Sasca Montană, a 

continuat la Liceul “General I. Drăgălina” din Oraviţa, iar apoi la Liceul “C. D. Loga” 

din Timişoara, pe care l-a absolvit în anul 1939, după care a urmat studiile 

universitare la Facultatea de Chimie Industrială din Bucureşti, devenind inginer 

chimist în anul 1944. În anul 1945, devine asistent, apoi şef de lucrări la Şcoala 

Politehnică din Timişoara la disciplinele de Chimie generală, Metale şi aliaje, 

Metalurgie fizică, unde a avut ca mentori în activitatea didactică şi ştiinţifică pe 

apreciaţii profesori Constantin A. Cândea şi Ilie G. Murgulescu.           
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La înfiinţarea Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara în anul 1948, 

Zeno Gropşian este numit conferenţiar suplinitor la disciplinele din domeniul 

ingineriei chimice, („Aparate, instalaţii şi procedee”), iar din anul 1963 ocupă prin 

concurs postul de profesor pe care îl onorează pînă în anul 1990, când se pensionează 

şi devine profesor consultant. A fost timp de 35 ani şef de catedră, iar în anul 1954 

este numit prodecan, pentru ca în perioadele 1956-1957, respectiv, 1963-1967 să fie 

decan al acestei facultăţi.  

 Activitatea didactică a prof. Zeno Gropşian a urmărit realizarea unui 

învăţamânt practic, eficient: demonstraţiile matematice fiind urmate de explicarea 

fenomenului fizico-chimic, de schiţe intuitive pentru redarea funcţionalităţii 

instalaţiilor, desfăşurarea lucrărilor practice pe instalaţii reale cu caracter de 

micropilot (laboratorul fiind realizat în mare parte prin autodotare), efectuarea a 

numeroase aplicaţii sub forma calculelor numerice şi a unor proiecte de an şi de 

diplomă diversificate, cu caracter industrial. La toate acestea se adaugă redactarea şi 

publicarea a numeroase îndrumatoare cu lucrări de laborator, a cursului “Fenomene 

de transfer şi Utilaje în industria chimică“ (3 volume: Procese hidrodinamice, 

Procese termice, Procese de difuziune), apărut în mai multe ediţii la Centrul de 

multiplicare al Institutului Politehnic din Timişoara, lucrare redactată alături de 

colaboratorii Minodora Medeleanu şi Desideriu Kohn [5]. 

 

 

Cursul “Fenomene de transfer şi  

Utilaje în industria chimică“. 

 

Instalaţii pilot cu caracter didactic pe platforma 

Halei “Azur“ a facultăţii. 

  

De asemenea, s-a preocupat constant de traducerea din limba rusă şi adaptarea la 

specificul învăţământului şi industriei româneşti (utilizarea sistemului internaţional de 

unităţi SI, corelarea cu standardele de stat-STAS şi cataloagele cu produse şi utilaje 

româneşti) a unui renumit manual de probleme [6], apărut în trei ediţii la Editura 

Tehnică (1972, 1981) şi la Editura Didactică şi Pedagogică (1966). Încă din anul 1968 

prof. Z. Gropşian a iniţiat în colectivul didactic folosirea calculatoarelor şi a organizat 

cursuri de programare pentru studenţi şi doctoranzi, a insistat pentru utilizarea 

programării la realizarea proiectelor de an şi de diplomă. 

 Despre toate aceste preocupări va relata cu bucurie şi modestie, în anul 2008, 

la vârsta de 88 de ani, cu prilejul aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea facultăţii din 

Timişoara, în mesajul întitulat „Arc peste timp” [4]: 
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 „În anul 1948, la înfiinţarea Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara 

eram tânăr cadru didactic la Politehnica timişoreană, colaborator al profesorilor 

Constantin Cândea şi Ilie Murgulescu, la disciplinele cu profil de chimie, predate la 

facultăţile existente anterior. Profesorii Ilie Murgulescu, în calitate de rector şi 

Coriolan Drăgulescu, ca viitor decan al noii facultăţi, mi-au propus să organizez 

disciplinele cu profil de inginerie chimică, deoarece eram absolvent al Facultăţii de 

Chimie Industrială din Bucureşti. Am acceptat cu bucuria şi responsabilitatea unui 

nou început. Pe lângă partea teoretică a cursului, trebuiau realizate şi instalaţiile 

pentru lucrările de laborator ce au fost concepute sau  adaptate specificului 

industriei chimice, corelat cu spaţiul repartizat. Instalaţiile au fost realizate de către 

personalul atelierului, în condiţii de pionerat, astfel ca studenţii să poată observa şi 

înţelege desfăşurarea proceselor, să le imagineze pe cele industriale. Era necesar ca 

aspectele predate să aibă o bază matematică, dar şi descriptivă, cu scheme care să 

sugereze construcţia şi funcţionarea aparatelor....  

 De asemenea, am insistat să se pună un mare accent pe calculul mărimilor ce 

defineau procesele şi aparatele, mergând până la proiectarea acestora. De un real 

folos pentru învăţământul de inginerie chimică din România, a fost întâlnirea cu 

profesorul P.G.Romankov, coautor la manualul cu exerciţii şi probleme, de la care 

am obţinut permisiunea traducerii şi adaptării pentru specificul nostru. Cele 4 ediţii 

apărute în ţara noastră au făcut din acest manual o carte mult utilizată de către 

studenţi, atât pentru pregătirea proiectelor şi examenului, dar şi de către absolvenţi.  

 Activitatea de cercetare ştiinţifică a prof. Zeno Gropşian a cuprins diferite 

domenii ale ingineriei chimice, începând cu teza de doctorat realizată sub îndrumarea 

acad. Emilian Bratu la Politehnica din Bucureşti, finalizată în anul 1959, ce se referă 

la echilibrele lichid-vapori pentru sisteme ce conţin dioxan, la presiune obişnuită sau 

sub vid. Este  primul doctorat obţinut în Inginerie chimică în Romania. Din anul 1967 

prof. dr. ing. Zeno Gropşian devine conducător de doctorat în domeniul ingineriei 

chimice, fiind susţinute 14 teze de doctorat, iar cercetările ştiinţifice efectuate se 

referă la coloane de rectificare cu înaltă eficienţă pentru amestecuri complexe, 

procese de oxidare pentru obţinerea anhidridei ftalice şi maleice utilizând catalizatori 

de pentaoxid de vanadiu (procedeu ce a fost aplicat la Uzina chimică Vasiova din 

judeţul Caraş-Severin şi “Solventul” din Timişoara), transfer termic la fierberea unor 

soluţii (fosfaţi, azotaţi, caprolactamă, pentaeritrită), construcţia şi etalonarea 

reactoarelor de presiuni şi temperaturi ridicate ce au permis realizarea condiţiilor 

pentru transformarea grafitului în diamant [7], intensificarea proceselor de separare 

(ultracentrifugare [8], filtrarea sub influenţa câmpului ultrasonic [9]), obţinerea 

fluidelor magnetice în instalaţie pilot şi utilizarea lor în diferite domenii (etanşări, 

traductoare, separări magnetodensimetrice, extracţia compuşilor uleioşi din ape 

impurificate) [10], modelarea matematică şi studiu pe modele [11], sinteza şi 

caracterizarea unor purtători de căldură (difenil, difenileter, ditolilmetan) [12]. Demnă 

de remarcat este preocuparea constantă pentru integrarea învăţământului cu producţia, 

fapt pus în practică în anul 1971, prin instalarea laboratoarelor didactice şi de 

cercetare ale grupului de discipline coordonat, într-un spaţiu adecvat al Halei de piloţi 

şi activităţi de practică pentru studenţi a Facultăţii de Chimie Industrială, de pe 

platforma Întreprinderii chimice “Azur” din Timişoara. 
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Presa hidraulică construită pentru studii la 
presiuni şi temperaturi ridicate. 

Instalaţie pilot pentru obţinerea 
fluidelor magnetice.

În întreaga activitate prof. Z.Gropşian şi colectivul de cercetare a colaborat cu 
unităţi de prestigiu din domeniul ingineriei chimice din Timişoara (“Azur”,
“Solventul” “Detergenţi”), cu cele din Făgăraş, Târnăveni, Craiova, Borzeşti, Baia 
Mare, sau colectivele de cercetare de profil: Institutul de Chimie Timişoara, sau cele 
departamentale (uzinale). De asemenea, a cultivat colaborarea rodnică şi constantă cu 
disciplinele de profil de la facultăţile surori din Bucureşti, Iaşi, Cluj Napoca şi 
Ploieşti, prin participarea la manifestări ştiinţifice, comisii de concurs sau doctorat.  

Prof. Z. Gropșianu și instalaţia 
pentru studiul mişcării circulare a 

lichidelor vîscoase

Prof. Z. Gropșianu încadrat de foştii rectori UPT, prof. 
Coleta De Sabata şi prof. N. Robu (stânga) și profesorii 
Gheorghiţa și Valeriu Jinescu (dreapta), la acordarea titlului 
DHC al UPT profesorului Valeriu Jinescu (UPB) în 2008

Rezultatele cercetării ştiinţifice coordonate de către prof. Z.Gropşian au fost 
prezentate în peste 200 contracte de cercetare, brevete de invenţie şi lucrări ştiinţifice 
publicate sau prezentate la numeroase manifestări ştiinţifice, în reviste naţionale şi 
internaţionale, sau cu ocazia diferitelor vizite în institute de cercetare şi învaţământ 
superior. A participat la Congresele Internaţionale de Chimie de la Toulouse-
Bordeaux (1961), Belgrad (1962), Paris (1968), la Conferinţa Europeană de Inginerie 
chimică (Londra, 1962), la Conferinţa Unională de Inginerie Chimică (Leningrad 
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1967), precum si la schimburi de experienţă: Institutul Politehnic din Praga (1961), 

Institutul Politehnic din Leningrad, la Concernul BASF - Ludwigshafen (1972). Ca o 

apreciere şi recunoaştere a meritului ştiinţific, prof. Zeno Gropşian a fost membru al 

unor prestigioase foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale : Academia de Ştiinţe din 

New York-secţiunea Chimie, Academia de Ştinţe Tehnice din România (ASTR)-

membru onorific, Societatea de Chimie din România (SChR), Societatea de  Inginerie 

Chimică din România (SIChR)-preşedinte al Filialei Timişoara, Asociaţia Inginerilor 

şi Tehnicienilor (ASIT, respectiv, AGIR), colaborator UNESCO-PNUD, membru în 

Comitetul ştiinţific al Buletinului Ştiinţific (Chimie) al Politehnicii din Timişoara, 

Comisia de avizare a Centrului Biografic Internaţional Cambridge. 

Profesorul universitar Zeno Gropşian, a fost veteran de război, pasionat de 

istorie, muzică simfonică şi de operă, drumeţii turistice, impresionând prin tinereţea 

spirituală, dorinţa de căutare a noului, soluţiile avansate în problematica cercetării 

ştiinţifice sau de adaptare şi modernizare a procesului de învăţământ, evocarea 

marilor personalităţi întâlnite în prodigioasa activitate.  

 

 
Omagierea profesorului Z. Gropşian  

la 85 de ani, alături de colaboratori. 

 
În 2008, cu prof. L.Literat (Cluj), prof. onorific 

Waltraut Brandl şi A.Ciuceanu (Germania), la 

aniversarea facultăţii. 

 

În mesajul aniversar „Arc peste timp”, profesorul Zeno Gropşian conchidea:...  

La aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea facultăţii noastre, a cărei 

existenţă  am cunoscut-o şi am slujit-o cu devotament, de la înfiinţare şi până azi, în 

calitate de cadru didactic, şef de catedră şi decan, trăiesc un sentiment de mare 

satisfacţie şi adresez tuturor celor care au pus o cât de mică părticică la 

consolidarea ei, să se bucure de lucrul bine făcut şi de recunoştinţa acelora pentru 

care s-au dedicat cu pasiune şi pricepere. 

 În 24 noiembrie 2013 profesorul şi specialistul de prestigiu Zeno Gropşian a 

trecut în nefiinţă, la vârsta de 93 de ani, dar activitatea şi realizările vor rămâne pentru 

generaţiile de studenţi şi colaboratori repere de profesionalism şi credibilitate. 
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In memoriam 

PROFESORUL OCTAVIAN SMIGELSCHI 

(1932-2017) 

 

Profesorul Octavian Smigelschi s-a născut la 6 aprilie 1932 în București în 

familia arhitectului Victor Smigelschi, fiul pictorului ardelean de origine poloneză 

Octavian Smigelschi și al Mariei Anna Giuseppina Trinchieri, de origine italiană, 

venită în România prin căsătorie. 

 Deşi a fost educat într-o familie cu preocupări şi profesii artistice, Octavian 

Smigelschi, pasionat de chimie şi de ştiinţele exacte a urmat cursurile facultății de 

Chimie Industrială a Politehnicii din București, secția de tehnologii anorganice și a 

susținut examenul de stat în februarie 1955, la specialitatea electrochimie. În anul 

1966 și-a susținut teza de doctorat cu titlul “Procese de transfer în stratul de bule”, sub 

conducerea academicianului Emilian Bratu.  

După terminarea studiilor a fost numit asistent la catedra Procese și Aparate în 

Industria Chimică, precursoare a catedrei de Inginerie Chimica a Politehnicii din 

București. La angajare, în 1955 colectivul catedrei era format din şase cadre didactice, 

care ulterior au devenit personalităţi remarcabile ştiinţifice şi anume: prof. Emilian 

Bratu, conf. Mihai Renert, lector Eli Ruckenstein, lector Raul Mihail şi asistent 

Anișoara Mănciulescu. Aici a parcurs toate gradele didactice, în anul 1978 ocupând 

prin concurs postul de profesor. În perioada 1974-1985 a fost șeful catedrei de 

inginerie Chimică, calitate în care a încurajat multe cadre didactice tinere să se 

perfecționeze și să progreseze. 

În 1977, înființarea facultății UIPCh a implicat un mare efort în activitatea 

catedrei. Profesorul Octavian Smigelschi a creat ambianţa necesară pentru ca 

eforturile depuse pentru introducerea de cursuri noi şi de dotarea a laboratoare 

aferente să fie fructuoase. Astfel, în câţiva ani, s-au înființat 5 laboratoare noi şi 

anume: Bazele Ingineriei Chimice, Procese Hidrodinamice, Tehnologie Chimică și 

Procese Chimice Tip, Procese de Transfer Termic (a cărui conducere a preluat-o 

personal), Procese de Transfer de Masă, Reactoare Chimice. Dotare laboratoarelor s-a 

făcut în mare măsură cu mijloace și eforturi proprii. În această perioadă, volumul 
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activităților didactice care a crescut dramatic, a putut fi îndeplinit prin calitatea 

profesională a membrilor catedrei, dar şi prin atmosfera academică impusă de 

conducerea acesteia.  

Din anul 1987 și până în 1998 profesorul Octavian Smigelschi a activat ca 

inginer de proces și șef de proiect la ABB Lummus Global Wiesbaden, Germania. 

Contribuțiile științifice ale profesorului Smigelschi au fost atât în domenii 

fundamentale ale proceselor de transfer cât și în domeniul modelării și optimizării 

proceselor din ingineria chimică. Încă din anii ’60 Octavian Smigelschi s-a remarcat 

prin contribuții importante în domeniul nou la acea vreme, cel al modelării 

fenomenelor de transfer și studiului proceselor de interfață. Studiile efectuate privind 

efectul Marangoni au fost publicate în reviste de mare prestigiu internațional 

contribuind mult la recunoașterea Institutului Politehnic din București ca centru de 

cercetări avansate în domeniul ingineriei chimice. Câteva exemple sunt lucrările: 

Some experiments on the Marangoni effect, publicată în AIChE Journal în 1967, A 

Steady Dissolving Drop Method for Studying the Pure Marangoni Effect aparută în 

Chemical Engineering Science din 1970, Carbon dioxide absorption by turbulent 

plunging jets of water, publicat in 1977 în Chemical Engineering Science. Modelul 

propus de Octavian Smigelschi împreună cu Eli Ruckenstein pentru transferul de 

căldura în strat de bule, cunoscut în literatura ca modelul Ruckenstein-Smigelschi 

(Ruckenstein, E.  and  Smigelschi,  O., 1965,  Heat  transfer  to  bubble  beds, Tran 

Inst Chem Eng, 43, T334-T338), precum și modelele propuse pentru studiul efectului 

Marangoni sunt utilizate și citate în literatura de specialitate, ultimele citări fiind din 

2018.  

Pe lângă contribuțiile științifice din domeniul modelării fenomenelor de 

transfer, profesorul Octavian Smigelschi a contribuit la publicarea unor cărți și 

manuale indispensabile activității didactice de formare a viitorilor ingineri chimiști. 

Cartea „Calcule de operații și utilaje în industria chimică” publicată la Editura 

Tehnică în 1966 a fost utilizată ca material didactic, o perioada foarte lungă de timp, 

în toate centrele universitare unde se formau ingineri chimiști. Totodată lucrarea a fost 

preluată ca manual de proiectare tehnologică a utilajelor chimice de către unitățile de 

proiectare de profil din România.  

Profesorul Octavian Smigelschi a fost cel care a introdus în catedra de 

Inginerie Chimică studiul optimizării proceselor, direcție care astăzi are deosebite 

aplicații, strâns corelat cu modelarea și simularea proceselor industriale. Primul curs l-

a ţinut în 1971, perioadă în care la puţine universităţi se introduseseră cursuri de 

optimizări. Monografia “Optimizarea proceselor în industria chimică”, publicată în 

1977 împreună cu colaboratorul său, profesorul Alexandru Woinaroschy a fost o 

premieră în acest domeniu în România și a constituit o referință de bază pentru 

dezvoltarea unor discipline similare la facultățile de Chimie Industrială de la Iași și 

Cluj. 

Direcțiile de cercetare inițiate de profesorul Octavian Smigelschi se regăsesc și 

astăzi printre preocupările cadrelor didactice din Departamentul de Inginerie Chimică 

și Biochimică al Universității Politehnica din București, iar lucrările publicate de 

domnia sa sunt consultate deopotrivă de studenți și cadre didactice. 

Nu în ultimul rând trebuie menționat că toți cei care ne-am format și am lucrat 

în Catedra de Inginerie Chimică am avut întotdeauna un sprijin în profesorul Octavian 

Smigelschi, de la care am primit de multe ori îndrumări și idei valoroase, care să ne 

înlesnească abordarea problemelor dificile din ingineria chimică. Colaborarea cu 
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profesorul Octavian Smigelschi a fost un privilegiu de care s-au bucurat tinerele cadre 

didactice, studenții și doctoranzii anilor ‘70 și ’80. A rămas vie pentru noi imaginea sa 

de profesor exigent, de înalt profesionalism, dar și cea a omului generos de la care 

oricând puteai primi îndrumarea și sprijinul de care aveai nevoie. Ne amintim cu 

plăcere de cursurile interactive, clare, prezentate în succesiunea lor logică, într-o 

atmosferă relaxată, în care noţiunile dificile de inginerie chimică deveneau uşor de 

înţeles şi de asimilat, iar la întrebările naive ale studenţilor, profesorul Smigelschi 

răspundea cu gentileţea şi respectul cuvenit unui debutant. 

 În memoria noastră au rămas deopotrivă imaginea de înaltă ținută științifică 

dar și cea a omului de cultură, cu multiple preocupări şi fin observator. Artista plastică 

Ana Maria Smigelschi, sora profesorului, a publicat la Editura Humanitas volumul de 

memorii “Gustul, mirosul și amintirea”, o evocare a copilăriei şi a adolescenţei 

fericite dintr-o familie poliglotă în care muzica şi artele plastice erau componente 

esenţiale ale educaţiei copiilor, dar şi o modalitatea agreabilă de a petrece timpului 

liber. Format în această familie, profesorul cânta la violoncel într-o orchestră de 

cameră formată din membrii familiei, era sportiv: juca tenis, schia, iar în tinereţe a 

practicat rugbiul, citea în mai multe limbi străine, dar mai presus de toate era o 

persoană generoasă, caldă, jovială, empatică, oricând dispus să dea un sfat de calitate 

unui coleg sau student, sfat fundamentat pe profunde şi multiple cunoştiinţe 

profesionale şi de viaţă.  
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ŞEDINŢA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL SChR 

Bucureşti 18 mai 2018 

                                                                     
 

Şedinţa anuală a Consiliului de Conducere al Societăţii de Chimie din România 

s-a desfăşurat la Bucureşti, pe data de 18 mai 2018, în sala Consiliului Profesoral al 

Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea Politehnica 

Bucureşti. Cu această ocazie s-au întrunit preşedinţi şi vicepreşedinţi ai filialelor şi 

secţiilor SChR, numeroşi membrii din ţară, reprezentanţi ai studenţilor şi cadrelor 

didactice preuniversitare, membrii ai conducerii Facultăţii de Chimie Aplicată şi 

Ştiinţa Materialelor, alţi invitaţi. 

La început, domnul Preşedinte al SChR, Prof. Sorin Roşca, a luat cuvântul pentru 

a deschide şedinţa, urând bun-venit tuturor celor prezenţi. În continuare, domnul Prof. 

Sorin Roşca a prezentat Ordinea de zi, stabilită şi anunţată tuturor filialelor şi secţiilor 

încă din Şedinţa Biroului Executiv din data de 10 mai 2018, când s-au dezbătut 

obiectivele şi sarcinile care revin acestora pentru perioada următoare. 

 Primul punct pe Ordinea de zi s-a referit la “Elaborarea programului de 

activităţi dedicate sărbătoririi a 100 de ani de existenţă a Societăţii de Chimie din 

România (denumit în continuare „Centenar SChR”), activităţi ce se vor derula în 

perioada iunie 2018 – septembrie 2019”. 

Domnul Preşedinte al SChR a amintit istoricul celorlalte aniversări la împlinirea 

a 85, 90 şi respectiv 95 ani de la înfiinţarea SChR şi a reiterat dorinţa de a fi mai 

vizibili atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În continuare, a subliniat organizarea 

de-a lungul timpului a numeroase ediţii ale concursurilor şi conferinţelor, care au 

intrat astfel în tradiţia SChR. Apoi a enumerat activităţile organizate de către 

Consiliul de Conducere, şi anume: 

a) Organizarea la Bucureşti a Adunării Generale EuChemS în anul 2019 şi 

prezentarea istoricului şi realizărilor Societăţii de Chimie din România (SChR) 

b) Organizarea unei festivităţi naţionale cu prilejul aniversării a 100 de ani de la 

înfiinţarea SChR 

c) Redactarea şi difuzarea ALBUMULUI ˮCENTENAR SChRˮ 
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d) Instituirea, elaborarea şi acordarea medaliei aniversare ˮCentenar SChRˮ, 

precum şi adăugarea a două medalii noi, ˮRaluca Ripanˮ şi ˮCristofor 

Simionescuˮ 

e) Elaborarea şi multiplicarea unor obiecte marcate cu inscripţii menite să 

promoveze activitatea SChR şi să facă cunoscută aniversarea sa (cravate, 

eşarfe, tricouri pentru tinerii chimişti) 

f) Buletinul SChR va consacra numerele din 2018 (decembrie) şi 2019 

ˮCentenarului SChRˮ, pentru publicarea cu prioritate a evocărilor 

personalităţilor ştiinţifice şi academice care au ilustrat Societatea de Chimie 

din România 

g) Revista ˮChimiaˮ pentru elevi va consacra numerele din 2019 (redactate în 

limba engleză) activităţilor dezvoltate de SChR pentru atragerea tineretului 

pentru studiu şi profesare în domeniul chimiei (concursuri profesionale, 

sesiuni de comunicări studenţeşti, activităţi în colaborare cu autorităţile şcolare 

etc.). 

În continuare, Preşedintele SChR a atras atenţia asupra activităţilor organizate de 

către Filialele SChR, dând apoi pe rând cuvântul preşedinţilor filialelor organizatoare, 

prezenţi la şedinţă, pentru precizări şi informaţii, şi anume: 

a) Colocviul Franco-Român de Chimie Aplicată, COFrRoCA ediţia a Xa, iunie 

2018 (Bacău). Doamna Prof. Adriana Fânaru, preşedintele Filialei SChR 

Bacău, a anunţat organizarea unei noi secţiuni pentru cadrele preuniversitare, 

organizarea conferinţei din anul 2020 la Bordeaux, Franţa de către un fost 

absolvent al Universităţii și a rugat un reprezentant SChR să prezinte o 

conferinţă plenară 

b) Conferinţa ICOSECS ediţia a IXa, care va avea loc la Târgovişte în perioada 

mai-iunie 2019. Doamna  Prof. Cristiana Rădulescu, preşedintele Filialei 

SChR Târgovişte, a informat că doreşte să menţină taxa de participare la un 

nivel de maxim 450 lei, în acest sens completând o aplicaţie ANCSI în 

vederea sponsorizării conferinţei 

c) Conferinţa Naţională de Chimie, Râmnicu Vâlcea, 2018 

d) ˮSeminar de nutriţieˮ, în colaborare cu Universitatea ˮAurel Vlaicuˮ (Arad) 

e) Simpozion Ştiinţific, februarie 2019 (Târgovişte) care se va organiza în 

colaborare cu Centre for Ecology and Hydrology, Environment Centre Wales, 

UK în cadrul celui de-al 32-lea Simpozion ˮChimie şi dezvoltareˮ, 2018 de 

către Filiala Argeş a SChR în colaborare cu Universitatea Piteşti 

f) 3
rd

 International Colloquium Energy and Environmental Protection, noiembrie 

2018 (Ploieşti) 

g) Simpozionul ˮChimia – prieten sau duşmanˮ ediţia a XIIa, 2018 (Filiala 

Bucureşti 1) 

h) Concursul ˮESPERIMENTUM LIVE 2019ˮ pentru elevii de liceu (Arad) 

i) Gala Proiectelor Preuniversitare Interdisciplinare, ediţia a IIa, octombrie 2018 

(Bacău) 

j) Realizarea unui poster (100 x 70) privind ˮCentenarul SChRˮ (Filiala 

Bucureşti 2) 

k) Realizarea unui parteneriat al Filialei SChR Târgu Mureş cu Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş şi Universitatea Petru Maior, Mureş 
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pentru pregătirea experimentală a elevilor în laboratoare performante la Târgu 

Mureş 

l) Activităţi în colaborare cu inspectoratele şcolare, colegii, licee, gimnazii de tip 

ˮŞcoala altfelˮ, ˮStudent pentru o ziˮ, ˮSesiuni ştiinţifice studenţeştiˮ, 

ˮPregătirea olimpicilorˮ etc. (filialele din Arad, Bucureşti 1, Bucureşti 2, 

Craiova, Galaţi, Oradea, Ploieşti, Piteşti, Târgu Mureş, Târgovişte) 

m) Organizarea activităţii ˮSă experimentăm chimia de la liceu la universitateˮ 

(Galaţi) 

n) ˮMetode de învăţare eficientă a chimieiˮ prin contactul cu unităţi productive 

cu tehnologii şi echipamente moderne, 2018-2019 (Satu Mare) 

 

În plus, Doamna  Prof. Ana-Maria Josceanu, preşedintele Secţiei de Chimie 

Analitică a SChR, a anunţat desfăşurarea ediţiei a IVa a Conferinţei Internaţionale de 

Chimie Analitică, în perioada 1-3 septembrie 2018, la Bucureşti, sub egida SChR, 

menţionând că publicarea lucrărilor se va realiza în jurnalul “Revue Roumaine de 

Chimie”, iar informaţii actualizate pot fi găsite pe website-ul conferinţei 

https://roicac2018.wordpress.com/. 

De asemenea, Doamna  Dr. Irina Petroviciu, vicepreşedintele nou înfiinţatei 

Secţii Chimia pentru Patrimoniul Cultural, a anunţat organizarea celei de-a Va ediţii 

a Conferinţei Internaţionale ChemCH la Bucureşti, în perioada 3-7 iulie 2018, sub 

egida SChR, informaţiile fiind disponibile pe website-ul conferinţei 

http://www.chemch2018.ro/. 

În continuare, Doamna Prof. Luminiţa Vlădescu, preşedintele Secţiei 

Documentare, Educaţie în chimie, Istoria chimiei, a precizat că a fost deja distribuită 

participanţilor prima circulară privind ediţia a Xa a Conferinţei Naţionale de Chimie – 

Învăţământul preuniversitar, care este organizată la Târgovişte, în perioada 14-16 

septembrie 2018, sub egida Filialei SChR Târgovişte, informaţiile putând fi accesate 

la adresa http://www.icstm.ro/CNC2018. Pentru o mai largă participare a cadrelor 

didactice preuniversitare la această conferinţă, Doamna Vlădescu a făcut un apel către 

toate filialele SChR să se implice în organizarea conferinţei prin comunicarea acestor 

informaţii spre profesorii interesaţi. În acest sens, domnul  profesor Roşca a subliniat 

importanţa schimbului de idei între profesori, prin întâlnirea unor oameni cu 

preocupări similare, în special pentru predarea chimiei. 

Doamna Prof. Anca Silvestru, 

preşedintele Filialei SChR Cluj, a propus ca 

“Revista de Chimie”să dedice câte un număr 

din anul 2019 fiecărei Secţii SChR, sub sigla 

„Centenar SChR”. Domnul  Preşedinte SChR 

a atras atenţia că nu există în Statutul SChR 

organizarea de activităţi comerciale, cu 

profit, că nu avem calitatea de proprietar şi că 

există impedimente de ordin financiar dacă se 

doreşte publicarea unor numere speciale în 

această revistă. În acest sens, domnul  Prorector Prof. Horia Iovu, preşedintele Secţiei 

de Chimie Organică şi Macromoleculară, a precizat că şi alte jurnale de specialitate, 

respectiv revista “Materiale Plastice”, se află sub patronajul unor companii private 

aflate în dificultate financiară, care au instituit o taxă de publicare pentru a putea 

susţine tipărirea. S-au adus în discuţie şi alte aspecte legate de publicarea în ultima 

https://roicac2018.wordpress.com/
http://www.chemch2018.ro/
http://www.icstm.ro/CNC2018
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perioadă a unor articole din domeniul medical sau farmaceutic, care nu au legătură cu 

domeniul sau specializarea respectivelor jurnale, ceea ce ar putea conduce la 

declasarea acestora din clasamentul internaţional ISI. 
Domnul  Prof. S. Roşca a precizat că pentru toată această perioadă, iunie 2018 – 

septembrie 2019, denumită „Centenar SChR”, este recomandată utilizarea siglei 
speciale „Centenar SChR”, alături de sigla cunoscută a SChR, pe toate documentele, 
rapoartele şi prezentările legate de activităţile filialelor şi secţiilor SChR. 

În acest punct, domnul  Prof. Corneliu Radu, vicepreşedinte şi trezorier al SChR, 
a dorit să sublinieze că utilizarea siglei SChR înseamnă organizarea activităţilor şi din 
punct de vedere financiar sub egida SChR, fiindcă reprezintă o sursă de finanţare 
importantă prin asumarea cheltuielilor, dar şi a veniturilor. Doamna  Prof. Virginia 
Coman, preşedintele Secţiei de Ştiinţele Separării, a evidenţiat că sponsorizările 
activităţilor se realizează prin contract, iar veniturile provenite din plata cotizaţiilor ne 
responsabilizează în privinţa cheltuielilor. 

La punctul 2 al Ordinii de zi, şi anume “Punctul de vedere al SChR privind 
Predarea chimiei în învăţământul preuniversitar”, domnul  profesor Sorin Roşca a 
precizat următoarele: 

a) Existenţa unor diferenţieri nejustificate în învăţarea disciplinei de chimie 
(deosebiri faţă de perioada 1978–1992) 

b) Rolul chimiei de ˮştiinţă centralăˮ şi importanţa pentru viitor; considerarea 
chimiei ca disciplină care face parte din cultura generală a unui elev 

c) Modificări ale planurilor de învăţământ cu scăderea sistematică a ponderii 
chimiei (ex. filiera teoretică, profilul real, scădere la 50%; eliminarea chimiei 
din cursul superior XI-XII la profilul teoretic – umanist; numărul de ore de 
chimie a scăzut cu 33% etc.) 

d) Problema disciplinei de ˮştiinţeˮ şi necesitatea unei bune pregătiri pentru o 
astfel de abordare (programe, personal didactic, fond de timp, costuri) 

e) Implementarea unor duble sau chiar triple specializări pentru personalul 
didactic preuniversitar care va preda disciplina de ˮştiinţeˮ 

f) Implementarea pregătirii experimentale privind aplicaţiile din laborator 
g) Sarcinile asumate de SChR şi posibilităţile de rezolvare pentru viitor 

 Diversitate prea mare de licee, planuri cadru, programe analitice; este 
necesară o mai bună sistematizare în acest domeniu (vezi de exemplu 
filiera vocaţională, dar şi cea teoretică sau industrială) 

 Stoparea (prin lege) a modificărilor nejustificate de planuri de 
învăţământ 

Legat de acest subiect controversat şi-au exprimat părerea numeroşi participanţi: 
Doamna  Conf. Irina Zarafu, preşedintele Filialei Bucureşti 1, a propus realizarea 

de presiuni asupra Ministerului Educaţiei Naţionale; Doamna  Prof. Sanda Misăraş, 
preşedintele Filialei SChR Târgu Mureş, a subliniat alocarea insuficientă a unei 
singure ore de predare pentru toate ştiinţele, chimie, fizică şi biologie; Domnul  Prof. 
Horia Iovu a propus lansarea săptămânală a câte unui comunicat de presă din partea 
SChR către autorităţile competente; Doamna  Prof. Virginia Coman a subliniat că la 
filiera filologie nu mai există ore de predare a chimiei în clasele XI şi XII, deci este 
necesară pregătirea suplimentară pentru susţinerea examenului de admitere la anumite 
facultăţi de profil; Doamna  Prof. Anca Silvestru a propus introducerea secţiilor cu 
dublă specializare chimie-fizică, deoarece acestea fac parte integrantă din cultura 
generală, din pregătirea de bază a oricărui absolvent de liceu. 
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În continuare, a luat cuvântul Doamna  Prof. Cristina Orbeci, Decan al Facultăţii 

de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea Politehnica Bucureşti, 

gazda acestui eveniment și a subliniat tripla aniversare care va fi sărbătorită: 100 de 

ani de la înfiinţarea SChR, 80 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Chimie Aplicată şi 

Ştiinţa Materialelor şi 200 de ani de la înfiinţarea Universităţii Politehnica Bucureşti. 

Cu această ocazie deosebită, Doamna  Decan a lansat către membrii SChR invitaţia 

de a participa la manifestările din 20-21 iunie 2018, intitulate “Tradiţie – Ştiinţă – 

Continuitate”, legate de aniversarea Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor din UPB. În acest context, Doamna  Prof. Cristina Orbeci a evidenţiat 

necesitatea activității de promovare a chimiei atât în mediul universitar, cât şi în cel 

preuniversitar, prin întâlniri cu elevii pasionaţi şi profesorii dedicaţi acestei meserii. 

În ciuda lipsei orelor de chimie din licee, se va continua promovarea chimiei prin 

organizarea de concursuri, olimpiade, ore de pregătire pentru admiterea la facultăţile 

de profil, activităţi meritorii îndreptate spre elevii dedicaţi şi profesorii pasionaţi. 

Astfel, Doamna Decan a apreciat faptul că SChR este alături de organizatorii 

diverselor evenimente, cum sunt conferinţele SIChem şi respectiv RICCCE, care se 

va organiza în septembrie 2019 la Mamaia (ediţia a XIa). 

În continuare, Doamna  Ş.l. Cristina Todaşcă, preşedintele Secţiei de Chimie 

Alimentară, a prezentat cele două programe pe care le organizează, ambele incluse 

sub aceeaşi denumire “Experimentul pentru elevi”. Acestea au fost iniţiate în anul 

2011, în colaborare cu BASF, care a asigurat susţinerea financiară în implementarea 

proiectului Kids Lab, un proiect de nivel internaţional. Diferitele experimente, de 

dificultate redusă, reprezintă un mijloc de cunoaştere chiar şi pentru cei de vârste 

fragede. În ultimul an a fost iniţiat, tot sub egida BASF şi cel de-al doilea program 

Teens Lab, care se adresează elevilor din licee. 

La punctul 3 al Ordinii de zi, şi anume “Punctul de vedere al SChR privind 

Criteriile de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul chimiei”, 

domnul  Preşedinte Roşca a precizat următoarele: 

a) Diversitatea abordărilor de principiu ale comisiilor din Consiliul Național de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) 

b) Lipsa de conlucrare şi corelare între domenii; documentare sumară, 

nesistematică; manifestări de autoritarism 

c) Propunerile comisiilor vizează excesiv indicatori pentru evaluarea cercetării în 

dezacord cu sarcinile complexe din învăţământul superior 

d) Standardele minimale trebuie revizuite şi mărită ponderea studiului atent şi 

onest al publicaţiilor candidaţilor 

e) Trebuie diminuată inadecvarea tratării statistice prin indicatori minimali 

(adesea expuşi exceselor subiective) în cazurile individuale 

f) Impunerea de standarde individuale strict cuantificate poate bloca accesul la o 

evaluare concretă şi minuţioasă (situaţie paradoxală: o evaluare potenţial 

inadecvată poate bloca accesul la o evaluare considerată optimă) 

g) Indicatorii pentru doctorat sunt supraevaluaţi şi favorizează devieri de la 

integritate 

Toţi participanţii au fost de acord cu conţinutul documentului şi şi-au exprimat 

susţinerea acestuia ca părere unanimă a SChR. 

Domnul  Prorector Horia Iovu a vorbit despre întâlnirea din Alianța Română a 

Universităților Tehnice (ARUT), la care s-a discutat propunerea de eliminare a 

criteriilor scientometrice în aprecierea calităţii ştiinţifice în favoarea unei evaluări 
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bazate pe direcţii de cercetare proprii şi publicarea în sistem open-acces a rezultatelor 

cercetării (pe site-urile universităţilor fără costuri de publicare şi respectiv de 

accesare). 

La punctul 4 al Ordinii de zi, şi anume “Titlurile şi autorii conferinţelor 

ştiinţifice” propuse a fi prezentate, domnul  profesor Roşca a precizat următoarele: 

a) S-a reactualizat o propunere mai veche de organizare a unor conferinţe 

ştiinţifice (inclusiv unele destinate în mod specific tinerilor), pentru o mai 

bună cunoaştere a domeniilor şi liniilor de cercetare dezvoltate în universităţile 

şi institutele de cercetare din ţara noastră 

b) S-au prezentat temele propuse până la acest moment, urmând ca lista să fie 

completată cu alte propuneri pe măsură ce acestea sunt transmise de la filiale 

şi secţii. Lista va fi făcută publică pe site-ul SChR şi reînnoită periodic. 

c) Necesitatea susţinerii acestei categorii de conferinţe este reliefată de nevoia de 

a ne adresa unor grupuri-ţintă (cadre didactice, nespecialişti, studenţi etc.), de 

a aduce în atenţie tinerii deosebiţi. În acest sens, a prezentat şi un exemplu 

pozitiv, cel al conferinţelor „Chimia de Crăciun”, susţinută cu sala arhiplină la 

Cluj, precum şi cea de la Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În concluzie, domnul  Preşedinte Sorin Roşca a subliniat că este imperios 

necesară dobândirea recunoașterii de către autorităţi şi la nivelul opiniei publice a 

Societăţii de Chimie din România, ca principal partener în dezbaterile şi adoptările de 

hotărâri în orice problemă care privește activitatea profesională din domeniul chimiei 

în România. De asemenea, domnul  profesor Roşca a propus atragerea profesorilor şi 

elevilor din preuniversitar, precum şi a tinerilor studenţi chimişti în publicarea unor 

articole de fond pentru cele două publicaţii ale SChR. 

 

La final, domnul  Preşedinte Roşca a adresat tuturor rugămintea de a propune noi 

activităţi pentru acest an aniversar, de a trimite observaţii pe marginea informării 

prezentate, de a completa şi trimite aceste documente tuturor membrilor SChR. De 

asemenea, a adresat mulţumiri dnei Decan pentru participare şi implicare, precum şi 

tuturor celorlalţi invitaţi. 
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După o scurtă pauză de cafea, în care discuţiile au continuat între cei prezenţi, 
aceştia au fost invitaţi în sala de festivităţi D018 din Campusul Polizu pentru a 
participa la acordarea distincţiilor SChR pentru perioada 2016 – 2017. 

În cadrul ceremoniei de decernare a distincţiilor SChR, au fost înmânate 
următoarele premii şi diplome. Ceremonia de acordare a distincţiilor SChR 2016–
2017 s-a încheiat cu luările de cuvânt ale celor ce au fost distinşi cu premii şi medalii. 

 

Diploma de Onoare Medalia Petru Poni Medalia Gheorghe Spacu 
Simona Bungău Ioana Maior Lucian Copolovici 

Oana Carp Luminiţa Teodorescu Cornelia Majdik 

Stela Cimpoi Irina Zarafu Adina Musuc 

Dana Maria Copolovici Mariana Rosenschein Vlad Tudor Popa 

Elisabeta Cecilia Deaconu  Robert Săndulescu 

Luminiţa Doicin   

Mihaela Doni Medalia Costin D. Neniţescu 
Magdalena Fogoroşi Cristina Todaşcă  

Georgeta Gavriş   

Adriana Gheorghe Medalia Constantin Istrati 
Adriana Grama Marius Andruh  

Mihaela Matache Gheorghiţa Jinescu  

Erica Mihăeşi Laura Pruteanu  

Sanda Misăraş Iuliana Trifan  

Diana Neacşu Robert Ţincu  

Simona Nica   

Luoana Florentina Pascu Medalia Emilian Bratu 
Traian Păsătoiu Raluca Isopescu  

Suzana Radu Adrian Sârbu  

Raluca Stan   

Voichiţa Timoşenco Premiul Societăţii de Chimie din România 
Luciana Tufescu Felicia Cornea  

Teodor Vişan Iulia David  

  

  
Conf. Dr. Ing. Ioana MAIOR 

Secretar Executiv al SChR 
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Profesori de chimie români de prestigiu
PROFESOR FLORIN EMILIAN DANEȘ 

 Profesorul Florin Emilian Daneș s-a născut în București, în anul 1935. Părinţii 
erau profesori, de origine rurală. A fost elev al liceelor din capitală Mihai Viteazu 
(1945-50). apoi Gheorghe Lazăr (1950-1952), înainte de examenul de Bacalaureat. În 
perioada 1952–1957 a urmat studiile universitare la Facultatea de Chimie Industrială 
din Institutul Politehnic București. În anul 1957 a absolvit facultatea cu specializarea 
în Tehnologie Chimică Anorganică, beneficiind în cursul ultimelor 6 semestre de o 
Bursă Republicană. Între timp, s-a căsătorit cu o colegă de facultate şi a avut în anul 
1962 un fiu. Ulterior, a efectuat între anii 1964 şi 1968 un Doctorat în Ştiinţe, 
finalizat cu o teză privind cinetica schimbului ionic pe zeoliți sintetici; la Institutul de 
Chimie Tehnologică din Halle (în Republica Democrată Germană  numele de atunci
al Germaniei de Est), ţinând de universitatea «Martin Luther», UML, din Halle şi 
Wittenberg. A fost distins cu această ocazie cu Premiul de Cercetare al UML pentru 
anul 1968, clasa întâia.
 În anul 1985 a trecut cu succes, la Școala de Electrochimie și 
Electrometalurgie din INPG  Institutul Naţional Politehnic din Grenoble, un examen 
de HDR, Habilitation à Diriger des Recherches „abilitare de a conduce cercetări 
(ştiinţifice)”.  
 În trei ocazii, a fost angajat în întreprinderi industriale sau mixte (de producţie 
şi învăţământ), cu sarcini preponderent de cercetare: din octombrie 1957 pînă în 
septembrie 1958, la IIS (întreprinderea industrială de stat) „Reactivul” din Bucureşti, 
unde s-a ocupat mai mult de purificarea avansată a unor săruri minerale, între 
noiembrie 1984 şi iunie 1985 a lucrat în Laboratorul de Cercetare al uzinei Merlin-
Gerin (azi Schneider Electric) din Grenoble, în domeniul materialelor bune
conducătoare de electricitate și din septembrie până în noiembrie 1988, la Institutul 
de Rezonanţă Magnetică Nucleară al CNRS (Nantes) s-a ocupat de determinarea prin 
analize RMN a proprietăţilor de transfer în compozite, cu sarcini complementare de 
învăţământ universitar.  



110                                                           Buletinul S. Ch. R. Nr. XXVI, 1/2019 

 Între anii 1958 și 1984 a fost cadru didactic la Institutul Politehnic din 
Bucureşti, la catedra de Chimie Fizică (devenită mai târziu de Chimie Fizică şi 
Generală) depinzând de facultatea de Chimie Industrială, cu gradul de asistent pînă în 
1960, şef de lucrări între 1960 şi 1970, apoi conferențiar până la plecarea sa definitivă 
din România în anul 1984. Cursurile sale, de chimie fizică şi chimia materialelor, au 
fost ţinute numai la facultăţile de Metalurgie şi de Electronică. Contactele sale 
didactice cu studenţii facultăţii de Chimie Industrială s-au limitatat, în timpul acestor 
27 de ani, la încadrarea lucrărilor de seminar şi de laborator. Existenţa Cercurilor 
Ştiinţifice Studenţeşti i-a permis totuşi să detectez printre studenţii la Chimie 
Industrială elemente promiţătoare, care au devenit mai târziu universitari şi 
cercetători emeriţi în România sau străinătate, ca Mircea Banciu, Mihaela Mihalcu-
Drăgănoiu, Andrei Leonida, Mihai Scârlete sau Ligia Gheorghiţă. 
 După examenul de Aptitudine a Conduce Cercetarea Ştiinţifică, a reintegrat 
învăţământul universitar, de data aceasta în Franţa. A funcţionat la  

• Laboratorul de Fotochimie și Electrochimie al universităţii Joseph Fourier din 
Grenoble (ca conferenţiar, 1985/ 6), apoi la  

• Laboratorul de Dinamică Moleculară al Universităţii Bretaniei Occidentale 
din Brest (1986/ 7; conferenţiar, apoi profesor); la  

• Laboratorul de Separări cu Membrane al Școlii Naționale de Chimie din 
Rennes (profesor 1987/ 8). Şi în sfârşit 

• între 1988 şi pensionare (2004) la Nantes, ca profesor (titularizat din 1990) de 
termodinamică, calcul ştiinţific, statistică şi optimizare energetică, în 
departamentul (echivalând cu „catedra” din România) de Termică al Şcolii de 
Ingineri „ISITEM”, ataşată mai târziu la EPUN (École Polytechnique de 
l’Université de Nantes). 

 Din anul 2004 este pensionar şi s-a stabilit în zona Grenoble, unde locuiește și 
fiul său (informatician) cu familia lui. Activitatea sa de interes general se resumă în 
Franţa la participarea la consiliul de cercetare (Conseil de Recherche) al 
Universităţilor din Brest şi apoi Nantes, ca şi la unele asociaţii vizând legăturile 
românilor din Franţa  cu ţara de origine, ca Asociaţia culturală „Grenoble/ Isère/ 
Roumanie” sau asociaţia de cult „Toţi Sfinţii”. 

 Domeniul de predilecție al Profesorului Daneș est tratarea cantitativă −într-o 
viziune de optimizare sub constrângeri de incertitudine și de folosire judicioasă ă 

datelor experimentale disponibile− a vitezei și a echilibrului proceselor, complexe sau 
combinate, de:  

 transformare fizică sau chimică, 

 de transfer −de masă, căldură sau sarcină electrică− între faze, ca și  
 de transport în mediu omogen al acestor trei mărimi. 

  Profesorul Daneș a condus 15 teze doctorale de transfer conductiv al căldurii 
la Nantes, circa 25 de proiecte de cercetare contractuală aplicată în materiale și în 
procese de transformare fizică sau chimică la Bucureşti şi la Nantes pentru 
întreprinderi electronice, electrotehnice, auto (Renault), de construcții navale, de 
cauciuc (Vibrachoc). A dirijat un Contract European de fabricarea compozitelor 
polimere bune conductoare de căldură, cu participarea unor întreprinderi de producție 
și de cercetare din Franța, Germania, Suedia, Danemarca și Finlanda. Este titular a 3 
brevete, autor a peste 130 publicații în reviste internaționale de specialitate, a 16 cărți 
în 20 ediţii şi a circa 180 comunicări de congres şi conferințe. 
 Este membru al Societăţii Franceze de Termică și al unor Grupuri de Studiu 
franceze, ca cel al Rezistențelor de Contact Termic și cel al Conceptelor Fizice Noi în 
Energetică. 
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Cărţi publicate 
Nivel de liceu de specialitate 

Daneş F., Mihăilescu V. „Chimie fizică”  pb. Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1961.  Ed. 2a 

(Mihăilescu V., Daneş F.) în 1968 

Vlănţoiu G., Daneş F., Ispas P. „Elemente de chimie fizică şi analitică” pb. Edit. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 1964  

 

Nivel de studenţi în inginerie 

Daneş F., Daneş S., Petrescu V. „Curs de chimie fizică pentru Facultatea de metalurgie. Vol. 1. 
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Daneş F., Daneş S., Petrescu V. „Termodinamică chimică” pb. IPB, Bucureşti 1981  

Landauer O., Mateescu C., Daneş F., Iulian O., „Îndrumar de lucrări practice de Chimie Fizică” pb. 
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Cu trei ediţii anterioare din 1959, 1964 şi 1975 în care apar ca autori Costeanu G. şi/ sau Adorian I. în 

loc de Landauer O. şi/ sau Iulian O. 

 

Nivel de master 

Daneş F. „Utilisation rationnelle de l’énergie et méthodes d’analyse énergétique”  pb. ISITEM/ Univ. 

Nantes/ Franţa 1999. 

Daneș F. „Cinétique chimique pour D.E.A.” pb. EPUN/ Univ. Nantes/ Franţa 2001  

Daneș F., Ungureanu E. “Cinetica transformărilor fizico-chimice (traducere din franceză)” pb. Ed. 

AGIR, Bucarest 2009 

 

Nivel superior 

• Sternberg S., Daneş F. „Termodinamica chimică aplicată” pb. Editura Academiei, București 1978  

• Daneş F., Daneş S. „Echilibrul chimic și calcularea lui”  pb. Editura Tehnică, București 1983 

• Daneș F., Garnier B. “Maîtrise de l’utilisation de l’énergie− bilans et utilisation efficiente et 

rationnelle, illustrés par des exemples et exercices corrigés” Ed. Ellipses, Paris 2012 

• Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu M. “Termodinamică chimică” pb. Ed. AGIR, Bucarest 

2013  

• Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu M. “Thermodynamique chimique (traduction de 

roumain, en cours)” pb. Ed. AGIR, Bucarest 2019  

• Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu M. “Chimie fizică moleculară ” pb. Ed. AGIR, Bucarest 

2016  

• Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu M. “Molecular physical chemistry (translated from 

Romanian) ” pb. Ed. AGIR, Bucharest 2018  
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thermal and plasma-treated steel substrates and their interface formed with an aluminium layer, Thin 

Solid Films 266(1):58-61 · September 1995 

• M. Belghali, Florin Daneș, Load effects on thermal resistance and on microgeometry of metal 

contacts: Thermal and profilometric study, Revue Générale de Thermique 35(409):28-38 · January 

1996 

• M. Belghali, Florin DaneșFlorin, Mesures thermiques et profilométriques 3D pour étudier l'influence 

de la pression apparente sur la résistance thermique et la microgéométrie des contacts métalliques, 

Revue Générale de Thermique 35(409):14-27 · January 1996 

• Daneș, Jean-Pierre Bardon, Conductivité thermique des feutres de carbone, isolants à forte 

anisotropie: modèle de conduction par la phase solide, Revue Générale de Thermique 36(4):302-

311 · April 1997 
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https://www.researchgate.net/publication/227293246_Zur_Ermittlung_von_Diffusionskoeffizienten_in_Festkorpern_aus_Sorptionsdaten
https://www.researchgate.net/publication/227293246_Zur_Ermittlung_von_Diffusionskoeffizienten_in_Festkorpern_aus_Sorptionsdaten
https://www.researchgate.net/journal/0303-402X_Colloid_and_Polymer_Science
https://www.researchgate.net/journal/0009-2509_Chemical_Engineering_Science
https://www.researchgate.net/journal/0009-2509_Chemical_Engineering_Science
https://www.researchgate.net/publication/259591364_Calculation_of_equilibrium_composition_in_gaseous_systems_with_simultaneous_chemical_reactions_at_high_pressures
https://www.researchgate.net/publication/259591364_Calculation_of_equilibrium_composition_in_gaseous_systems_with_simultaneous_chemical_reactions_at_high_pressures
https://www.researchgate.net/journal/0034-7752_Revista_de_Chimie-Bucharest-Original_Edition
https://www.researchgate.net/journal/0035-3930_Revue_Roumaine_de_Chimie
https://www.researchgate.net/journal/0035-3930_Revue_Roumaine_de_Chimie
https://www.researchgate.net/publication/237994748_CoII_Extraction_by_sodium_di2-ethylhexyl_phosphate_at_the_watertoluene_interface_phase_structure_and_aggregation_in_relation_to_the_kinetics_of_complexation
https://www.researchgate.net/publication/237994748_CoII_Extraction_by_sodium_di2-ethylhexyl_phosphate_at_the_watertoluene_interface_phase_structure_and_aggregation_in_relation_to_the_kinetics_of_complexation
https://www.researchgate.net/publication/237994748_CoII_Extraction_by_sodium_di2-ethylhexyl_phosphate_at_the_watertoluene_interface_phase_structure_and_aggregation_in_relation_to_the_kinetics_of_complexation
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0114204
https://www.researchgate.net/publication/244026048_Etude_thermodynamique_de_la_decomposition_thermique_des_hydrates_du_chlorure_de_magnesium
https://www.researchgate.net/publication/244026048_Etude_thermodynamique_de_la_decomposition_thermique_des_hydrates_du_chlorure_de_magnesium
https://www.researchgate.net/journal/0022-5215_Journal_of_Thermal_Analysis
https://www.researchgate.net/journal/0021-9797_Journal_of_Colloid_and_Interface_Science
https://www.researchgate.net/journal/0021-9797_Journal_of_Colloid_and_Interface_Science
https://www.researchgate.net/publication/278912279_The_Si-C-O_system_-_Part_I_Representation_of_phase_equilibria
https://www.researchgate.net/publication/278912279_The_Si-C-O_system_-_Part_I_Representation_of_phase_equilibria
https://www.researchgate.net/journal/0022-2461_Journal_of_Materials_Science
https://www.researchgate.net/journal/0040-6031_Thermochimica_Acta
https://www.researchgate.net/journal/0022-2461_Journal_of_Materials_Science
https://www.researchgate.net/journal/0022-5215_Journal_of_Thermal_Analysis
https://www.researchgate.net/publication/248311743_X-ray_photoelectron_spectroscopy_analysis_of_thermal_and_plasma-treated_steel_substrates_and_their_interface_formed_with_an_aluminium_layer
https://www.researchgate.net/publication/248311743_X-ray_photoelectron_spectroscopy_analysis_of_thermal_and_plasma-treated_steel_substrates_and_their_interface_formed_with_an_aluminium_layer
https://www.researchgate.net/journal/0040-6090_Thin_Solid_Films
https://www.researchgate.net/journal/0040-6090_Thin_Solid_Films
https://www.researchgate.net/publication/278851836_Load_effects_on_thermal_resistance_and_on_microgeometry_of_metal_contacts_Thermal_and_profilometric_study
https://www.researchgate.net/publication/278851836_Load_effects_on_thermal_resistance_and_on_microgeometry_of_metal_contacts_Thermal_and_profilometric_study
https://www.researchgate.net/journal/0035-3159_Revue_Generale_de_Thermique
https://www.researchgate.net/publication/250741336_Mesures_thermiques_et_profilometriques_3D_pour_etudier_l%27influence_de_la_pression_apparente_sur_la_resistance_thermique_et_la_microgeometrie_des_contacts_metalliques
https://www.researchgate.net/publication/250741336_Mesures_thermiques_et_profilometriques_3D_pour_etudier_l%27influence_de_la_pression_apparente_sur_la_resistance_thermique_et_la_microgeometrie_des_contacts_metalliques
https://www.researchgate.net/journal/0035-3159_Revue_Generale_de_Thermique
https://www.researchgate.net/publication/240922117_Conductivite_thermique_des_feutres_de_carbone_isolants_a_forte_anisotropie_modele_de_conduction_par_la_phase_solide
https://www.researchgate.net/publication/240922117_Conductivite_thermique_des_feutres_de_carbone_isolants_a_forte_anisotropie_modele_de_conduction_par_la_phase_solide
https://www.researchgate.net/journal/0035-3159_Revue_Generale_de_Thermique
https://www.researchgate.net/journal/0035-3159_Revue_Generale_de_Thermique
https://www.researchgate.net/publication/229382591_Exergetic_optimization_of_intercooled_reheat_chemically_recuperated_gas_turbine
https://www.researchgate.net/publication/229382591_Exergetic_optimization_of_intercooled_reheat_chemically_recuperated_gas_turbine
https://www.researchgate.net/journal/0196-8904_Energy_Conversion_and_Management
https://www.researchgate.net/profile/Florin_Danes
https://www.researchgate.net/publication/289073877_Adhesion_et_resistance_thermique_globale_des_systemes_AuAl2O3_et_CuAl2O3
https://www.researchgate.net/publication/289073877_Adhesion_et_resistance_thermique_globale_des_systemes_AuAl2O3_et_CuAl2O3


Buletinul S. Ch. R. Nr. XXVI, 1/2019  113 

• Valérie Lamaison, Y. Scudeller, Jean-Pierre Bardon, [...], Jean-Pierre Dory, Florin Daneș, Étude 

expérimentale des phénomènes de transfert lors du séchage et de la cuisson de films de peinture sous 

rayonnement infrarouge, International Journal of Thermal Sciences 40(2):181-194 · February 2001 

• Florin Daneș, Bertrand Garnier, Effective conductivity bounds by inserting adiabatic or isothermal 

surfaces, International Journal of Heat and Mass Transfer 54(15):3523-3535, 2011 

• A. Lahmar, Thien-Phap Nguyen, D. Sakami[...], Florin Daneș, Experimental investigation on the 

thermal contact resistance between gold coating and ceramic substrates, Thin Solid Films 389(1-

2):167-172 · June 2001 

• Florin Daneș, Bertrand Garnier, Evaluation de l'erreur due au transfert de chaleur lors des mesures 

cinétiques dans les polymères par calorimétrie différentielle à balayage en mode isotherme, 

International Journal of Thermal Sciences 42(6):583-590 · June 2003 

• Florin Daneș, Bertrand Garnier, Thierry Dupuis, Predicting, Measuring, and Tailoring the 

Transverse Thermal Conductivity of Composites from Polymer Matrix and Metal Filler,  

International Journal of Thermophysics 24(3):771-784 · January 2003 

• Florin Daneș, Bertrand Garnier, Estimating heat transfer bias of kinetic measurement for polymers by 

differential scanning calorimetry with isothermal mode, International Journal of Thermal Sciences 

42(6) · January 2003 

• Florin Daneș, Bertrand Garnier, Thierry Dupuis[...], Thien-Phap Nguyen, Non-uniformity of the filler 

concentration and of the transverse thermal and electrical conductivities of filled polymer plates, 

Composites Science and Technology 65(6):945-951 · May 2005 

• Cristina Filip, Bertrand Garnier, Florin Daneș, Effective Conductivity of a Composite in a Primitive 

Tetragonal Lattice of Highly Conducting Spheres in Resistive Thermal Contact With the Isolating 

Matrix, Journal of Heat Transfer 129(12) · December 2007 

• Florin Daneș, Bertrand Garnier, Effective conductivity bounds by inserting adiabatic or isothermal 

surfaces, International Journal of Heat and Mass Transfer 54(15):3523-3535 · July 2011 

• D. Sakami, A. Lahmar, Y. Scudeller, [...], J. P. Bardon, Florin Daneș,  Thermal contact resistance 

and adhesion studies on thin copper films on alumina substrates, Journal of Adhesion Science and 

Technology 15(12):1403-1416 · April 2012. 

Profesor Emerit Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea Politehnica din București 

em_ungureanu2000@yahoo.com 

https://www.researchgate.net/profile/Florin_Danes
https://www.researchgate.net/journal/1290-0729_International_Journal_of_Thermal_Sciences
https://www.researchgate.net/profile/Florin_Danes
https://www.researchgate.net/profile/Bertrand_Garnier
https://www.researchgate.net/publication/251729477_Effective_conductivity_bounds_by_inserting_adiabatic_or_isothermal_surfaces
https://www.researchgate.net/publication/251729477_Effective_conductivity_bounds_by_inserting_adiabatic_or_isothermal_surfaces
https://www.researchgate.net/journal/0017-9310_International_Journal_of_Heat_and_Mass_Transfer
https://www.researchgate.net/publication/229353339_Experimental_investigation_on_the_thermal_contact_resistance_between_gold_coating_and_ceramic_substrates
https://www.researchgate.net/publication/229353339_Experimental_investigation_on_the_thermal_contact_resistance_between_gold_coating_and_ceramic_substrates
https://www.researchgate.net/journal/0040-6090_Thin_Solid_Films
https://www.researchgate.net/publication/239347215_Evaluation_de_l%27erreur_due_au_transfert_de_chaleur_lors_des_mesures_cinetiques_dans_les_polymeres_par_calorimetrie_differentielle_a_balayage_en_mode_isotherme
https://www.researchgate.net/publication/239347215_Evaluation_de_l%27erreur_due_au_transfert_de_chaleur_lors_des_mesures_cinetiques_dans_les_polymeres_par_calorimetrie_differentielle_a_balayage_en_mode_isotherme
https://www.researchgate.net/journal/1290-0729_International_Journal_of_Thermal_Sciences
https://www.researchgate.net/publication/226229398_Predicting_Measuring_and_Tailoring_the_Transverse_Thermal_Conductivity_of_Composites_from_Polymer_Matrix_and_Metal_Filler
https://www.researchgate.net/publication/226229398_Predicting_Measuring_and_Tailoring_the_Transverse_Thermal_Conductivity_of_Composites_from_Polymer_Matrix_and_Metal_Filler
https://www.researchgate.net/journal/0195-928X_International_Journal_of_Thermophysics
https://www.researchgate.net/publication/263123601_Estimating_heat_transfer_bias_of_kinetic_measurement_for_polymers_by_differential_scanning_calorimetry_with_isothermal_mode
https://www.researchgate.net/publication/263123601_Estimating_heat_transfer_bias_of_kinetic_measurement_for_polymers_by_differential_scanning_calorimetry_with_isothermal_mode
https://www.researchgate.net/journal/1290-0729_International_Journal_of_Thermal_Sciences
https://www.researchgate.net/publication/232390354_Non-uniformity_of_the_filler_concentration_and_of_the_transverse_thermal_and_electrical_conductivities_of_filled_polymer_plates
https://www.researchgate.net/publication/232390354_Non-uniformity_of_the_filler_concentration_and_of_the_transverse_thermal_and_electrical_conductivities_of_filled_polymer_plates
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2018289656_Cristina_Filip
https://www.researchgate.net/profile/Bertrand_Garnier
https://www.researchgate.net/profile/Florin_Danes
https://www.researchgate.net/publication/245362777_Effective_Conductivity_of_a_Composite_in_a_Primitive_Tetragonal_Lattice_of_Highly_Conducting_Spheres_in_Resistive_Thermal_Contact_With_the_Isolating_Matrix
https://www.researchgate.net/publication/245362777_Effective_Conductivity_of_a_Composite_in_a_Primitive_Tetragonal_Lattice_of_Highly_Conducting_Spheres_in_Resistive_Thermal_Contact_With_the_Isolating_Matrix
https://www.researchgate.net/publication/245362777_Effective_Conductivity_of_a_Composite_in_a_Primitive_Tetragonal_Lattice_of_Highly_Conducting_Spheres_in_Resistive_Thermal_Contact_With_the_Isolating_Matrix
https://www.researchgate.net/journal/0022-1481_Journal_of_Heat_Transfer
https://www.researchgate.net/journal/0017-9310_International_Journal_of_Heat_and_Mass_Transfer
https://www.researchgate.net/profile/Florin_Danes
https://www.researchgate.net/journal/0169-4243_Journal_of_Adhesion_Science_and_Technology
https://www.researchgate.net/journal/0169-4243_Journal_of_Adhesion_Science_and_Technology
mailto:em_ungureanu2000@yahoo.com


Buletinul S. Ch. R. Nr. XXVI, 1/2019 114

AL X-lea COLOCVIU FRANCO-ROMÂN DE

CHIMIE APLICATĂ  

– COFrRoCA 2018 –

27 iunie – 29 iunie 2018, BACĂU, ROMÂNIA

Prima ediţie a Colocviului Franco-Român de Chimie Aplicată, al cărui 
acronim COFrRoCA a devenit familiar cititorilor acestei publicaţii, a avut loc în anul 
2000 la iniţiativa colectivului Centrului de Cercetare „Chimia Aplicată şi Inginerie de 
Proces” a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Această acţiune s-a dezvoltat 
progresiv sub forma unei manifestări bianuale ce s-a desfăşurat în centrul Moldovei, 
mai întâi la Bacău (2000 şi 2002), apoi la Slănic-Moldova (2004), ajungând rapid la 
maturitate sub egida Societăţii de Chimie din România (2006), prin aportul colegilor 
de la instituţiile partenere din Franţa (echipa Profesorului Gérald GUILLAUMET – 
ICOA Orléans, Prof. Pierre GRANDCLAUDON – ENSC Lille, Prof. Yves TROIN şi 
Prof. Gholamreza DJELVEH – ENSC Clermont-Ferrand, Prof. Valerie THIERY –
Universitatea La Rochelle şi Dr. Solo GOLDSTEIN – SERVIER Paris) precum şi 
prin sprijinul susţinut al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ambasadei Franţei la 
Bucureşti, Agenţiei Universitare a Francofoniei şi Institutului de Cercetări SERVIER 
din Paris. În urma acestei evoluţii şi ţinând cont de faptul că această manifestare 
beneficiază de o organizare bilaterală franco-română era previzibilă desfăşurarea 
următoarelor ediţii alternativ în Franţa (2006, 2016 - Clermont-Ferrand, 2010 - 
Orléans, 2014 - Montpellier) şi România (2008, 2012, 2018). 

Ceremonia de deschidere a celei de-a zecea
ediţii a Colocviului Franco-Român de Chimie 
Aplicată – COFrRoCA 2018, a avut loc în data de 
27 iunie, în moderna clădire a Rectoratului 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar 
lucrările colocviului s-au desfăşurat în amfiteatrele 
Facultăţii de Inginerie. 

În timpul ceremoniei de deschidere, în cadrul căreia au luat cuvântul: Prof. 
Valentin NEDEFF – Preşedinte al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, Prof. Valentin ZICHIL – Decanul Facultăţii de Inginerie, Prof. Gérald 
GUILLAUMET – Consilier pentru activitatea de cercetare în cadrul Academiei
Orléans-Tour din Franţa, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai universităţilor 
partenere, accentul a fost pus pe relaţiile de cooperare între instituţiile diverselor ţări 
francofone participante, atât la nivel de învăţământ, cât şi de cercetare. 



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXVI, 1/2019                                                                 115 

Această colaborare, adesea multinaţională, se evidenţiază net din lucrările 

prezentate la colocviu, deoarece mai mult de un sfert din comunicări corespund 

rezultatelor cercetării comune grupurilor de cercetători provenind din ţări diferite. 

Numărul participanţilor efectivi, din ţară – 85 (Bacău, Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Ploieşti, 

Târgovişte, Suceava) şi străinătate – 27 (Franţa, Algeria, Republica Moldova, Maroc) 

cât şi diversitatea instituţiilor, universităţilor şi institutelor de cercetare reprezentate 

au fost la un nivel apropiat de cel al ediţiilor precedente. 

Păstrând tradiţia întâlnirilor anterioare, partea ştiinţifică a manifestării s-a 

desfăşurat sub forma unor conferinţe plenare, conferinţe şi comunicări orale în cele 

două secţiuni A şi B, acoperind următoarele domenii: - Chimie Organică şi 

Terapeutică, - Polimeri şi Chimie Supramoleculară, - Ştiinţe Analitice, - Inginerie de 

Proces/Bioprocedee, - Valorificarea Agroresurselor - Chimie şi Dezvoltarea 

Durabilă, precum şi în cadrul sesiunilor de prezentare a posterelor.  

 Atât în plenul manifestării cât şi pe secţiuni, joi - 28 iunie şi vineri - 29 iunie, 

au fost abordate subiecte interesante, de stringentă actualitate, prin intermediul 

conferinţelor (plenare -2 şi pe secţiuni - 18), susţinute de către specialişti ce au adus 

contribuţii importante la dezvoltarea domeniilor în care îşi desfăşoară activitatea de 

cercetare: Prof. Eric BENOIST (Universitatea din Toulouse, FR), Dr. Mircea 

VÎNĂTORU (Universitatea „Politehnica” Bucureşti, RO), Prof. Gholamreza 

DJELVEH (Universitatea din Clermont-Ferrand, FR), Prof. Patrick ROLLIN (ICOA, 

Universitatea din Orléans), 

   

 

Prof. Alexandra Raluca IORDAN (Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, RO), Dr. Mihaela 

MATACHE (Universitatea din Bucureşti, RO), Prof. Mohamed Amine DIDI 

(Universitatea din Tlemcen, Algeria), Dr. Cezar-Ioan MARCU (Universitatea din 

Bucureşti, RO), Prof. Rodica STURZA (Universitatea Tehnica a Moldovei, 

Chişinău), Prof. Philip MICHAUD (Universitatea din Clermont-Ferrand, FR), Prof. 

Tănase DOBRE (Universitatea „Politehnica” Bucureşti, RO), Dr. Edouard 

BADARAU (Universitatea din Bordeaux, FR), Prof. Mohamed AKSSIRA 

(Universitatea Hassan II, Casablanca, Maroc). 
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 Cele 18 de comunicări orale şi 67 de postere de la cele două secţiuni au fost la 

fel de interesante, atât prin numărul, cât şi prin calitatea lor. Acestea şi-au jucat 

perfect rolul de puncte de întâlnire pentru diferiţii participanţi şi au iniţiat în mod 

fructuos schimburile şi confruntările punctelor de vedere. De asemenea, au pus în 

valoare cooperarea interuniversitară, deoarece mai mult de un sfert din lucrările 

prezentate au rezultat din colaborări între laboratoare din ţări diferite, acest fapt fiind 

pregnant în cadrul secţiunii „Chimie Organică şi Terapeutică”, unde acest procent se 

ridică la 45 %.  

Ca şi în ediţiile precedente, rezumatele lucrărilor prezentate au fost publicate 

în volumul colocviului reprezentând rodul muncii a 334 autori şi coautori provenind 

din 85 de instituţii (universităţi, institute şi centre de cercetare, agenţii 

guvernamentale sau companii private) din 12 ţări. Acest volum indexat în Chemical 

Abstracts va fi completat de primele două numere din 2019 ale revistei "Studii şi 

Cercetări Ştiintifice: Chimie şi Inginerie Chimică – Biotehnologii – Industrie 

Alimentară" (Scientific Study & Research: Chemistry & Chemical Engineering – 

Biotechnology – Food Industry) care vor cuprinde articole în extenso ale lucrărilor 

colocviului. 

A treia secţiune (C) intitulată „Chimia, Tinerii şi Societatea”, prezidată de 

domnul Victor Corneliu RADU, profesor la Universitatea „Politehnica” Bucureşti, 

Vice-preşedinte al Societăţii de Chimie din România, a fost dedicată studenţilor, 

liceenilor şi cadrelor didactice din mediul preuniversitar. 

 

 

 

 
 

Organizarea acestei secţiuni se încadrează în politica Societăţii de Chimie din 

România de a susţine disciplina chimie sub toate aspectele, de a încuraja studiul 

chimiei în şcoli şi licee şi de a orienta tinerii spre profesii legate de acest domeniu. 

Susţinerea celor 10 comunicări orale prevăzute în programul secţiunii C a 

continuat cu sesiunea de postere şi prezentarea de către doamna Mariana 

ROSENCHEIN, profesoară la Colegiul National „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, a 

rezultatelor obţinute de elevii din judeţul Bacău la concursurile naţionale şi 

internaţionale din domeniul chimiei. 

Tematica diversă şi extrem de importantă abordată de către elevi şi cadrele 

didactice coordonatoare (controlul alimentelor, factorii de risc pentru sănătatea 

umană, poluarea mediului etc.) s-a bucurat de aprecierea tuturor participanţilor la 

această manifestare ştiinţifică. În acelaşi timp, acest cadru ştiinţific multinaţional şi 

multicultural de înalt nivel, le-a oferit tinerilor o nouă perspectivă şi o motivare 

suplimentară pentru a cunoaşte şi aprofunda tainele acestei discipline. 
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Graţie dinamismului şi implicării organizatorilor celor 10 ediţii COFrRoCA 
s-a atins unul din scopurile lor principale respectiv, reunirea unei largi palete de
chimişti francofoni pentru îmbogăţirea şi valorificarea culturii ştiinţifice în chimia 
aplicată, favorizând o cooperare multinaţională. Anii ce vor veni ne promit aşadar alte 
manifestări la fel de pasionante ca cea care tocmai s-a încheiat. 

Ş.l. dr. ing. Irina ALEXA 

Ş.l.dr.ing.Oana PATRICIU 

Ş.l.dr.ing.Mirela SUCEVEANU 

Ş.l. dr. ing. Luminiţa GROSU 

Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară 

Facultatea de Inginerie – Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 

.
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