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A IX-a Conferinţă Internaţională a Societăţilor de Chimie 

aparţinând ţărilor din sud-estul Europei 

9th International Conference of the Chemical Societies of the 

South-East European Countries on “Chemistry a Nature 

Challenger” (ICOSECS9). 

În perioada 8 – 11 mai 2019, Societatea de Chimie din România a organizat 

cea de a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale a Societăţilor de Chimie aparţinând 

ţărilor din sud-estul Europei (ICOSECS9). Conferinţa s-a desfăşurat la Târgovişte.  

Ideea centrală a fost relaţia chimiei cu natura: Chemistry a Nature Challenger. 

Conferinţa a reluat o tradiţie mai veche, întreruptă din păcate în anul 2013. 

Organizatorii locali au fost: Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi 

Universitatea Politehnica din Bucureşti. Conferinţa a fost organizată în colaborare cu 

alte șase societăţi de chimie, şi anume: Uniunea Chimiştilor din Bulgaria (Union of 

Chemists in Bulgaria), Uniunea Chimiştilor din Cipru (Pancyprian Union of 

Chemists), Asociaţia Chimiştilor din Grecia (Association of Greek Chemists), 

Societatea de Chimie din Muntenegru (Chemical Society of Montenegro), Societatea 

de Chimie din Serbia (Serbian Chemical Society) şi Societatea de Chimie şi 

Tehnologie din Macedonia de Nord (Society of Chemists and Technologists of North 

Macedonia).  

Din prezidiu, în deschiderea conferinţei, au făcut parte: Prof. Sorin Roşca – 

Preşedintele Societăţii Române de Chimie, Conf. Laura Monica Gorghiu – 

Prorectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Acad. Ionel Haiduc – Președintele 

Academiei Române, Prof. Vesna Miskovič-Stankovič – Preşedinta Societăţii de 

Chimie din Serbia, Prof. Adamantini Paraskevopoulou – Asociaţia Chimiştilor din 

Grecia, Prof. Marina Stefova – Societatea de Chimie şi Tehnologie din Macedonia de 

Nord, Prof. Petar D. Petrov – Uniunea Chimiştilor din Bulgaria, Prof. Corneliu Radu 

– vicepreşedinte şi trezorier al Societății Române de Chimie (Fig.1).
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Fig. 1 

Conferinţa a reunit 240 de participanţi: distinşi chimişti, renumiţi oameni de 

ştiinţă din 10 ţări: Grecia, Cipru, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Germania, Statele 

Unite ale Americii, Muntenegru, Franţa şi România (Fig. 2).  

Fig. 2 

Programul a cuprins prezentarea de lucrări ştiinţifice pe secţiuni, postere şi un 

workshop organizat de firma Waters, ce s-a bucurat de un real interes din partea 

participanţilor (Fig.3). 

Conferinţa a fost organizată în 8 secţiuni: 

• Chimie analitică și chimia mediului;

• Chimie anorganică și tehnologie, materiale anorganice și metalurgie;

• Chimie organică, biochimie și chimie farmaceutică;

• Chimie fizică și structurală, spectroscopie și electrochimie;

• Polimeri și materiale polimerice;

• Biotehnologie și chimia alimentelor;

• Inginerie chimică și inginerie textilă;

• Educație.
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Fig. 3 

Au fost prezentate opt conferinţe plenare, după cum urmează: 

• Marina Stefova (Macedonia de Nord) – Analytical methodologies for

polyphenols analysis: from spectrophotometry to mass spectrometry; 

• Miloš Milčić (Serbia) - Phycocyanobilin, a bioactive compound of blue-green

alga, binds with high affinity to serum albumin and lactoglobulin proteins; 

• Andrei Medvedovici (România) – Peak purity check in HPLC/DAD: Legend

& pitfalls; 

• Adamantini Paraskevopoulou (Grecia) – Encapsulation as an essential tool

for improving food aroma quality; 

• Ionel Haiduc (România), Inverse coordination – An emerging new concept or

The Janus face of coordination chemistry; 

• Petar Petrov (Bulgaria) – Functional polymeric(nano)carriers of bioactive

substances; 

• Michaela Dina Stanescu (România) – Various solutions for solving the

pollution with textie dyes; 

• Rodica Mariana Ion (România) – Selected inorganic consolidants and

protective treatments on Romanian stone monuments. 

În cadrul secţiunilor au fost prezentate 49 de lucrări orale şi 139 postere, 

(http://events.icstm.ro/index.php/ICOSECS/9/index) (Fig. 4, Fig. 5). 

Fig. 4 Fig. 5 

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Chimie din 

România, au fost acordate șase Diplome de Onoare şi Medalii Aniversare, 

Preşedinţilor Societăţilor Balcanice de Chimie și reprezentanţilor acestor societăţi 

care au prezentat conferinţe plenare (Fig. 6): 

http://events.icstm.ro/index.php/ICOSECS/9/index
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• Medalia „Gheorghe Spacu” a fost acordată doamnei Profesor Marina

Stefova, reprezentanta Societăţii de Chimie şi Tehnologie din Macedonia de Nord 

(Society of Chemists and Technologists of North Macedonia); 

• Medalia „Costin D. Neniţescu” a fost acordată domnului Conferenţiar

Milos Milcic, reprezentant al Societăţii de Chimie din Serbia (Serbian Chemical 

Society); 

• Medalia „Costin D. Neniţescu” a fost acordată doamnei Confereţiar

Adamantini Paraskevopoulou, reprezentanta Asociaţiei Chimiştilor din Grecia 

(Association of Greek Chemists) 

• Medalia „Costin D. Neniţescu” a fost acordată domnului Profesor Petar D.

Petrov, reprezentant al Uniunii Chimiştilor din Bulgaria (Union of Chemists in 

Bulgaria); 

• Medalia „Petru Poni” a fost acordată doamnei Profesor Vesna Miskovic-

Stankovic, Preşedinta Societăţii de Chimie din Serbia (Serbian Chemical Society); 

• Medalia „Petru Poni” a fost acordată domnului Dr. Leontios Philotheou,

Preşedintele Uniunii Chimiştilor din Cipru (Pancyprian Union of Chemists) 

Fig. 6 

În cadrul conferinţei au putut fi vizionate şi o serie de standuri (Fig. 7) 

prezentând aparatură de laborator de ultimă generaţie. 

Fig. 7 
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Organizarea conferinţei a fost posibilă cu ajutorul celor 12 sponsori:  

- Platinum Sponsor: Waters – Chromaktiv (Fig. 8),  

- Gold Sponsor: e-Laborator (Fig. 9)  

- Silver Sponsors: AnalytikJena (Fig. 10), Metrohm Romania (Fig. 11), Agilrom 

(Fig. 12) , ASO Cromsteel (Fig. 13), ABL&E-Jasco Romania (Fig. 14) , 

TehnoInstrument (Fig. 15), NanoTeam (Fig. 16), AMS2000 (Fig. 17), 

Laboratorium (Fig. 18)  şi ProAnalysis (Fig. 19) . 

- 

Fig. 8 - Platinum Sponsor: Waters - Chromaktiv Fig. 9 -Gold Sponsor: e-Laborator 

Fig. 10 Silver Sponsors: AnalytikJena Fig. 11 Silver Sponsors: Metrohm Romania 
ASO CROMSTEEL SA 

Fig. 12 Silver Sponsors: Agilrom Fig. 13 Silver Sponsors: ASO Cromsteel 

ABL&E-JASCO ROMÂNIA  

Fig. 14 Silver Sponsors: ABL&E-Jasco Romania Fig. 15 Silver Sponsors: TehnoInstrument

NANOTEAM 

Fig. 16 Silver Sponsors: NanoTeam Fig. 17 Silver Sponsors: AMS2000

Fig. 18 Silver Sponsors: Laboratorium   Fig. 19 Silver Sponsors: ProAnalysis 

Prof. Dr. Cristiana RĂDULESCU 

Universitatea Valahia Tîrgovişte 

e-mail: radulescucristiana@yahoo.com 

Prof. Emerit Dr. Michaela Dina STĂNESCU 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

e-mail: secretargenschr@gmail.com 

https://www.jasco.ro/
https://www.jasco.ro/
https://www.nanoteam.ro/
http://www.laboratorium.ro/
http://www.proanalysis.ro/
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ŞEDINŢA FESTIVĂ DEDICATĂ ANIVERSĂRII 

CENTENARULUI SOCIETĂŢII DE CHIMIE  

DIN ROMÂNIA (14 iunie 2019) 

În data de 14 iunie 2019, la ora 1200, în Sala Senatului a Universității 

“Politehnica” din București a avut loc ședința festivă, dedicată aniversării 

Centenarului Societății de Chimie din România (SChR). 

La ședință au participat, alături de conducere și președinți ai filialelor, membri 

ai Societății de Chimie din România, http://www.schr.ro/, care s-au remarcat prin 

merite deosebite, cu această ocazie fiindu-le înmânate diplome de onoare și medalii. 

După intonarea imnului Gaudeamus, deschiderea festivităţii a fost făcută de 

domnul Profesor univ. dr. ing. Sorin Roşca, membru titular al Academiei de Științe 

Tehnice din România, Preşedintele Societăţii de Chimie din România, care în 

cuvântul de deschidere a vorbit despre vizibilitatea europeană a Societăţii Române 

pentru Știinţe. În continuare sunt date câteva fragmente din alocuțiunea adresată cu 

acest prilej.  

http://www.schr.ro/
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Cuvânt rostit de domnul Profesor Sorin Roşca, Preşedintele SChR 

Fondatorii Societăţii Române pentru Știinţe au fost Constantin Istrati și Petru 

Poni (Fig. 1). Constantin Istrati a fost, printre altele, profesor, teoretician celebru, 

dar şi primarul Bucureştiului. A fost şi un foarte bun pedagog, un profesor în faţa 

căruia şi astăzi ar trebui să ne aplecăm cu foarte mare recunoștință şi admiraţie. 

Cartea acestuia, după care au învățat generații de studenți români, are un singur 

«defect», nu este scrisă în limba franceză, a spus Charles Friedel (Fig. 2) ca să 

sublinieze cât de importantă ar fi fost pentru un public tânăr din Franţa să fi avut 

cartea lui Istrati. Cartea mai există, dar interesul tinerei generații pentru ideile și 

filozofia lui Istrati este prea mic, din păcate. Petru Poni a fost la rândul lui un mare 

dascăl, „şcolarul lui Laurian, Bărnuţiu şi Papiu Ilarion şi atâtor alţi ardeleni care, 

ca adevăraţi apostoli ai românismului, veniseră de peste munţi pentru a răspândi 

printre noi lumina”, absolvent al Facultății de Ştiinţe de la Sorbona, în care i-a avut 

ca profesori pe Marcelin Berthelot (1827-1907) - fondatorul Termochimiei şi a 

Sintezei organice, precum şi pe Saint-Claire Deville (1818 - 1881) - un promotor al 

Chimiei fizice. 

Fig. 1. Fondatorii Societăţii Române pentru Știinţe 

Din documentele vremii se poate vedea atitudinea pe care o aveau chimiştii 

din Europa faţă de Societatea Română pentru Știinţe şi care a fost influenţa ei asupra 

societății civile. Mulți savanţi, chimişti de renume, menționați în Fig. 2, din Franţa 

(Victor Grignard, George Urbain, Paul Sabatier şi mulţi alţii), din Germania (Adolf 

von Baeyer, Emil Fischer, A. W. von Hoffmann, A.F. Kekule) au fost şi membri de 

onoare ai Societăţii române pentru științe. Paul Sabatier justifică chiar foarte frumos 

faptul că este onorat de distincţia care i-a fost acordată, de a fi membru de onoare al 

societăţii şi că aceasta face ca simpatia lui pentru poporul român să fie şi mai mare 

ca urmare a legăturilor care se stabilesc pe această cale. Aşa gândeau în vremea 

aceea unii dintre cei mai mari chimişti ai lumii. 
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 Georges Urbain 

12.04.1872 – 05.11.1938 

Charles Friedel 

21.03.1822 – 20.04.1899 

Paul Sabatier

5.10.1854-

14.08.1941

laureat al Premiului 

Nobel pentru chimie 

(1912) 

François Auguste 

Victor Grignard 

06.05.1871 - 

13.12.1935 

laureat al Premiului 

Nobel pentru chimie 

(1912) 

Johann Friedrich Wilhelm Adolf 

von Baeyer,  

31.10.1835 - 20.08.1917 

laureat al Premiului Nobel pentru 

chimie (1905)

Hermann Emil Louis 

Fischer 

9.10.1852 – 15.07.1919 

laureat al Premiului 

Nobel pentru chimie 

(1902)

August Wilhelm von 

Hofmann 

08.04.1818 – 

05.05.1892. 

Friedrich August 

Kekulé von Stradonitz 

07.09. 1829 - 

01.07.1896 

Fig. 2. Personalități ale chimiei mondiale, membri de onoare 

ai Societăţii Române pentru Științe 

Societatea română pentru științe care se înfiripase în 1890 se dezvoltă şi în 

cadrul ei avea o secție de chimie. În 1919, când societatea de științe avea 30 de ani, a 

fost necesară înregistrarea ei într-o organizație internaţională. International Union 

of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) avea dispoziţii stricte de a nu se înregistra 

societăţi care nu au în denumirea lor în mod specific cuvântul chimie. În 1919 nu 

erau decât două alternative pentru ieşit din impas: ori să se păstreze legea 

structurării şi organizarea şi denumirea, dar în aceste condiţii nu ar mai fi putut 

beneficia de admiterea în IUPAC (deci se tăiau legăturile internaţionale), sau să se 

renunţe complet la apartenența la vechea societate şi să creeze o nouă instituţie, o 

nouă societate, cu o nouă denumire. Denumirea a fost găsită foarte uşor; s-a numit 

Societatea de Chimie din România. 

A doua soluţie a fost cea adoptată de majoritatea celor prezenţi la adunarea 

unde s-a dezbătut problema Societății (undeva, la Universitate, în centrul 

Bucureștiului). Înaintașii noștri, de altminteri foarte înțelepți și cu hotărâri excelente, 

au decis aşa pentru că Societatea Științifică, știința în general, are nevoie de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Sabatier_(chemist)
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1854
https://ro.wikipedia.org/wiki/1941
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1835
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1905
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1905
https://ro.wikipedia.org/wiki/1829
https://ro.wikipedia.org/wiki/13_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1896
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libertate, are nevoie de colaborare. Și aici aveau dreptate, pentru că din orice punct 

de vedere, colaborarea este probabil cea mai importantă în filozofia științei. 

Colaborarea în cadrul unor instituții centralizate sigur că dă mai multă eficiență, 

deși prin această opțiune societatea din ţara noastră a fost ciuntită de o parte din 

trecutul ei. Cealaltă perspectivă era întunecată, era închistarea, închiderea societății 

față de restul lumii. De altfel, s-a văzut concret că acea fracţiune care s-a desprins de 

noua societate care a aderat la IUPAC a şi pierit în decursul a maxim două decenii. 

Dimpotrivă, noua societate creată a prosperat ştiinţific și pe plan edilitar. 

În anul 1925 era planificat la IUPAC Congresul mondial de chimie. Era al 

şaselea congres mondial! Societatea română de chimie, care tocmai se înfiinţase, şi-a 

asumat sarcina de mare răspundere de a fi organizatorul acestui congres, o mare 

responsabilitate, un mare curaj, pe care îl admirăm şi astăzi. Dar, mai de admirat 

este felul cum s-a dus la îndeplinire acest eveniment, pentru că nu a rămas 

neobservat. Acest eveniment ştiinţific a fost o mare reuşită a românilor. S-au văzut şi 

consecinţele practice imediat. După congresul ştiinţific, în acelaşi an, a avut loc 

adunarea generală a IUPAC şi la această Adunare Generală s-au făcut alegerile. 

Printre noii aleşi figurau o mulţime de români. Ştefan Minovici, care era președintele 

Societăţii de Chimie România, a devenit vice-preşedintele IUPAC pentru un mandat 

de patru ani; Costin Neniţescu, Eugen Anghelescu, Grigorie George Capşa şi alţii 

erau aleşi în organele de conducere ale secţiilor, deci o atitudine admirativă faţă de 

români, faţă de ceea ce pot realiza. Şi n-a fost singurul lucru care a ieşit în evidenţă 

imediat după aceste transformări organizatorice. Foarte multe activităţi care sunt 

specifice societăţilor de chimie au fost adaptate şi aplicate de noua societate de 

chimie, încât într-un răstimp incredibil de scurt a ajuns la nivelul celorlalte, absolut 

pe picior de egalitate.  

Fig. 3. Al 5-lea Congres Național de Chimie din România, Constanța 1936 

Figura 3 prezintă o imagine din perioada anilor 1936 – 1937, de la unul 

dintre Congresele Naţionale. România avea atunci Congrese Naţionale, care se 

ţineau în oraşe diferite, în marile centre urbane din România. Fotografia aceasta ne 

spune cine erau chimiştii la acea vreme. Erau persoane distinse, cu un vădit aer 

intelectual, formau o clasă de elită. Chimia românească a progresat în intervalele în 

care granițele au fost deschise, a progresat extrem de mult! În Fig. 4 sunt date câteva 

exemple de conferinţe ştiinţifice ținute în acea perioadă.  



Buletinul S. Ch. R. Nr. XXVI, 2/2019 13 

Fig. 4 

E o obligaţie a societăţilor, oricare ar fie ele, să comunice între ele, să cultive 

oamenii, să-i înveţe, să-i educe. Dacă ne plângem vreodată de componente ale 

publicului românesc, o facem pentru că avem noi carenţele noastre. Dacă am face o 

bună educaţie în chimie, n-ar mai fi atâtea păreri inoportune, inexacte. Interes din 

partea publicului există, fără îndoială. Exista şi la început, în anii douăzeci- treizeci 

atunci când a funcţionat din plin noua societate de chimie. Se poate vedea din 

subiectele care se discutau. Eugen Angelescu, devenit ulterior profesor și 

academician, ne vorbea despre progrese în studiul coloizilor, despre această stare 

fizică care era pasiunea lui, în care era specializat. Neniţescu ne vorbea despre 

colorantul sângelui, deoarece cu 12 ani înainte lucrase împreună cu Hans Fisher şi 

cu alţi specialişti la această biomoleculă extraordinară. Ce poate fi mai preţios decât 

colorantul sângelui? Acestea erau subiectele la modă pe vremea aceea. Chimiştii 

români erau profund implicaţi, creau chimie, nu lucrau numai pe subiecte preluate de 

la alţii, ci era chimia făcută de ei.  

Chimiștii români s-au ocupat intens şi statornic de reviste. Trebuie remarcată 

revista Bibliografia chimică din România (Fig. 5). Aceasta era o revistă 

centralizatoare, care semnala articolele apărute în literatura românească, dând 

rezumatele, dând coordonatele exacte ale autorilor. Cititorii erau foarte interesaţi şi 

se pregăteau serios pentru congresele de chimie care se organizau. Uneori au rămas 

şi păreri despre ei, ale oamenilor de atunci, ca de exemplu, cuvintele unei distinse 

doamne care urma să participe şi spunea <<sunt foarte curioasă şi încântată că o să 

particip la acest congres pentru că sper să văd faţă în faţă persoanele pe care le 

cunosc foarte bine, prin studierea lucrărilor lor, pe care le-am parcurs în mod 

sistematic, cu foarte multă atenţie, aşa că sunt încântată să-i întâlnesc faţă în faţă şi 

să vorbesc cu ei.>> 
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Fig. 5 

Se poate pune întrebarea “Cum a fost posibilă o dezvoltare explozivă a 

studiului chimiei, a producţiei științifice în domeniul chimiei?“. Răspunsul este 

următorul: pentru că a fost o generaţie specială. Se spune că niciodată n-am avut 

atâţia oameni de valoare ca în acea perioadă (Fig. 6) şi că ne vom aminti de ei, ceea 

ce noi o vom face şi este drept. Dar de ce am avut aceasta, un accident biologic, care 

este cauza? Explicaţia este simplă: a fost o coincidenţă în timp. Există un neologism 

“ timing” o potrivire de timp, potrivire cu timpul astral, timpul eroic al ţării care era 

momentul creării României Mari. Aceasta a fost atmosfera de ansamblu, iar eroii ei 

au fost persoanele care aveau atunci vârsta cuvenită, vârsta eroismului, vârsta 

implicării totale, 20 – 30 de ani.  

Fig. 6 

Cronicarul moldovean Miron Costin (1633-1691) spune « nu sunt vremurile 

sub om, ci bietul om sub vremuri » Şi întradevăr această «lună de miere» a Societăţii 

de Chimie Române a durat două decenii, din ‘20 până în ‘40, pentru că după aceea a 

început războiul, când s-au produs dezastre şi nu se mai preocupa lumea de 

Societatea de Chimie.  

Ne spunea Neniţescu când lucram în laborator: <<Imediat după război am 

avut acces la literatura anglo-saxonă şi am fost disperat; am fost disperat pentru că 

nu mai înţelegeam nimic, nici metodele, nici nomenclatura, nimic nu mai 

corespundea. Lumea evoluase şi la noi ştiinţa stătuse pe loc…>>  

Dacă ar fi să caut acea perioadă care a durat cam 50 de ani (1940-1990 

hibernarea) deci jumătate din istoria noastră, ea este pierdută, timp pierdut. Erau 

doar sporadic vârfuri, academicieni, care îşi permiteau din când în când să meargă 

la un congres IUPAC, să vorbească acolo, dar când era vorba de ridicat 

mâna,….atunci nu mai erau acolo! 
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Fig. 7 

Geana de lumină pe care am văzut-o în sufletul meu şi îmi permit să fac 

această asociere pentru că am trăit-o, a fost adusă de o altă şcoală, şcoala cercetării, 

foarte modest intitulată sesiunea ştiinţifică. Sesiunea de cercetări ştiinţifice a 

Centrului de Cercetări de la Râmnicu Vâlcea (Fig. 7) a fost o şcoală de cercetare, a 

fost locul unde erau împreună tineri care aveau sarcini de serviciu de tehnologie, 

care voiau să se perfecţioneze în tehnologie şi alte domenii, ce se formau acolo. Ei se 

amestecau cu profesori, profesori universitari (din marile şcoli ale universităţilor din 

cele patru mari centre, la care s-au adăugat și alte universităţi meritorii), cercetători 

seniori, oameni perfect educaţi care ştiau să le arate în mare care sunt căile. Aşa că 

a fost un noroc că am avut cercetarea. Dar când viaţa a cerut, când condiţiile au fost 

coapte, au apărut şi cei care erau lideri. 

În cazul nostru a fost profesorul Petru Spacu. El a coagulat un drum 

important şi a trecut la refacerea Societății de chimie şi la întoarcerea noastră spre 

lume, spre Europa, alături de colaboratori, specialiști chimiști și ingineri cu suflet 

mare (Fig. 8) 

Fig. 8 
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Nu cred că e cazul să vă vorbesc mult despre profesorul Spacu, este bine 

cunoscut, vine dintr-o familie ilustră de chimişti, care au onorat marile centre Iaşi, 

Cluj, Bucureşti (în cazul lui Gheorghe Spacu). Petru Spacu la rândul său a fost 

Decanul Facultăţii de Chimie Industrială din Politehnică, a fost Prorectorul 

Universităţii din Bucureşti şi a fost evident un eminent formator. Cu ce trebuia 

început? Din păcate, cu prea multe, cu toate. Organizarea, în primul rând şi schema 

din Fig. 9 aată cum ne-am organizat în Societatea de Chimie. Pe de o parte teritorial, 

în aşa fel încât să acoperim toată ţara. În prezent în SChR avem 20 de filiale, în 

oraşele cheie! Pe de altă parte, am avut şansa să creăm o organizaţie internaţională 

interesantă. În dreapta Fig. 9 este o hartă care arată legăturile pe care Societatea de 

Chimie din România le are cu EuCheMS, o Asociaţie a Societăţilor de Chimie din 

lume. EuCheMS s-a înfiinţat la Bucureşti (Fig. 10)! 

Fig. 9 

Fig. 10 

Adunarea Generală de înființare a EuCheMS a fost la București în 2004. Îmi 

aduc aminte, în 2003, când s-a anunțat că România este aleasă pentru această 

misiune, a fost un moment de stânjeneală, fiecare se uita cu consternare, nu se ştia 
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despre cine-i vorba, cine sunt aceşti domni care ajung să organizeze ceva, România 

fiind absentă de pe mapamondul ştiinţific în acel moment. Ştim că munca, stăruinţa, 

calitatea oamenilor i-au convins. În Fig 11 sunt prezentate fotografii de la o mare 

conferinţă, International Conference of the Chemical Societies of the South-East 

European Countries, numită pe scurt ICOSECS, organizată de şapte societăţi în 

colaborare. Comunicatul prin care s-a adus la cunoştinţă lumii că s-a înfiinţat 

European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) s-a dat în 

clădirea Parlamentului, în condiţii excelente şi în organizarea SChR, ceea ce este 

evident o mare realizare a SChR ! 

Fig. 11 

EuCheMS are o Secţie pentru tineret (Fig. 12), considerată pepiniera 

societăților de chimie. Societatea de Chimie din România a avut întotdeauna 

reprezentanţi în conducerea acestei secții de tineret a EuCheMS, a deţinut chiar 

preşedinţia ei ! 

Fig. 12 
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Relaţiile internaţionale ale SChR au fost păstrate cu multe strădanii. În Fig. 
13, avem imaginea lui Richard Robert Ernst (n. 14 august 1933) un chimist elvețian, 
laureat al Premiului Nobel pentru chimie în 1991, primind cu recunoştinţă titlul de 
Membru de Societăţii de Chimie din România. Acest titlu a fost acordat și altor 
persoane foarte importante cum ar fi preşedintele EuCheMS (Fig. 13).  

Fig. 13 

Avem relaţii de colaborare cu Societatea Americană de Chimie, pe bază de 

egalitate (Fig. 14). Am fost invitaţi la Conferinţele mondiale de Chimie, la care s-au 

analizat căile de dezvoltare ale chimiei internaţionale. Această colaborare a 

însemnat o posibilitate de manifestare plenară a chimiștilor din România. 

Fig. 14 

Ar fi multe de spus despre ceea ce face SChR în prezent. Am ales numai două 

dintre domeniile de activitate. Unul dintre ele se referă la unul din multiplele 

concursuri de chimie pentru tineri (Fig. 15). A apărut acum 25 de ani. S-a manifestat 

imediat ca un punct de atracţie pentru tineri şi de la an la an a crescut numărul de 

participanţi şi s-au format alte concursuri: concursul Nenițescu, Raluca Ripan, etc… 

Toate numele mari de chimiști şi-au găsit un echivalent în concursuri. Al doilea 

domeniu este cel legat de atragerea tinerilor spre chimie. Este vorba de copii din 
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şcoala primară şi câteodată de preşcolari. Imaginaţi-vă o mare de copii care vin să 

participe la experimente de chimie, care se ţin de mână cu părintele sau bunicul şi 

sunt foarte interesați, se simt importanţi, dar şi parcă temători ca să nu îi deturnezi 

de ținta lor. Pentru că ei sunt acolo ca să facă experienţe şi sunt foarte mândri. Şi noi 

suntem foarte măndri de ei, la fel şi mentorul care lucrează cu ei, care le spune: 

dragi copii, începem experienţa şi trebuie să vă formaţi echipe din două persoane, 

dar este bine ca măcar unul dintre voi să ştie să citească…  

Fig. 15 

Copii aceştia învaţă chimie şi după aceea învaţă să citească şi suntem foarte 

bucuroşi că le place ceea ce fac! Instruirea lor o fac tineri chimiști care au sarcinile 

lor, dar care nu-i pot refuza pe copii! Nu-i pot refuza pe părinţi, căci sunt insistenţi 

(Fig. 16). Ne măndrim că avem copii excelenţi, cadre didactice, tineri, studenţi, 

voluntari! 

Fig. 16 

Am să închei cu câteva versuri care ne vin de la marele Eminescu: 

« Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, 

Țara mea de glorii, țara mea de dor, 

Brațele nervoase, arma de tărie, 

La trecutu-ți mare, mare viitor! » 
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Cuvânt rostit de Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, 

Mihnea Costoiu 

Fig. 17 

Doresc să încep prin a ura un călduros și sincer „La mulți ani!” tuturor 

membrilor Societății de Chimie din România. Aniversarea unei comunități, care timp 

de un secol a sprijinit dezvoltarea domeniului chimiei, este un eveniment care 

marchează nu doar tradiția construită în timp a societății, ci și prestigiul bine-meritat 

al membrilor de astăzi care participă la această reuniune. De aceea, mă bucur să vă 

spun că este o onoare pentru Universitatea Politehnica din București să găzduim 

acest centenar (Fig. 17). Relația dintre comunitatea universității noastre și Societatea 

de Chimie din România este una de lungă durată, aproape istorică, aș spune, și mă 

bucur de faptul că această tradiție continuă și astăzi. 

Vreau să îi mulțumesc îndeosebi Domnului Profesor Roşca. Nu sunt chimist, 

am un chimist acasă care este foarte atent la evenimente și care mi-a spus să nu uit 

să ajung la această manifestare! Vreau să îi mulţumesc foarte mult Domnului 

Profesor Roșca pentru ,,tot”. A descrie acest ,,tot”, din punct de vedere instituțional, 

dar și personal, ar însemna să prelungesc evenimentul dincolo de limitele 

acceptabile… Dar sunt convins că înţelegeţi cu toții importanța domnului Roşca 

pentru chimia românească şi pentru noi. Şcoala înseamnă extrem de mult! 

Domnului Profesor Roșca îi sunt personal dator pentru faptul că am învăţat 

enorm de la dânsul. Am învăţat în primul rând să ascult şi vreau să îi mulţumesc 

pentru această extraordinară dedicare adusă şcolii şi chimiei româneşti. 

Vreau să vă mulţumesc dumneavoastră, celor care duceți această tradiție a 

excelenței în chimie mai departe, într-o perioadă în care chimia reprezintă un 

domeniu mai provocator și complex ca niciodată. Sunt conștient că ultimele decenii 

au adus și multe dificultăți pentru acest domeniu în România – nu pot să nu 

menționez acest lucru cu sinceritate – dar ştiu, în acelaşi timp, care este potenţialul 

extraordinar al chimiei româneşti! 

Am încredere și că decidenții noi, atât cei din zona chimiei, cum sunteți 

dumneavoastră, cât și cei din alte domenii, cum este cel medical sau chiar digital, 

înțeleg din ce în ce mai mult că fără aria chimiei aplicate, transformările ultimelor 

decenii nu ar fi fost posibile! 

Aș mai vrea să adaug că universitatea în care ne aflăm astăzi n-ar fi existat 

fără performanțele din domeniul chimiei, această universitate nu s-ar fi dezvoltat fără 
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chimie. A nu vorbi despre aceste lucruri este cea mai mare greşeală. Cred că, din ce 

în ce mai mult, avem cu toții responsabilitatea de a vorbi oamenilor despre 

importanţa chimiei, a ştiinţei în general, a ştiinţelor exacte, a ingineriei, a medicinei! 

Colegii m-au mai auzit vorbind despre acest lucru, dar profit de faptul că 

astăzi reunim în cadrul acestui eveniment colegi din toate colţurile ţării: sper ca 

acest mesaj, al oamenilor care pot să construiască, să fie dus peste tot, nu doar în 

Bucureşti şi nu doar la parlament sau la guvern! Schimbările profunde încep de la 

bază. Cred sincer că de treizeci de ani greşim profund mergând în altă direcţie, 

finanţând în mod special tipuri de învățământ mai puțin relevante și productive, 

finanțându-i pe cei care vorbesc, judecă sau numără ceea ce se face şi mai puţin pe 

cei care chiar fac. 

Cred că suntem de acord în această privință, dar cred și că acest lucru 

trebuie promovat foarte mult. Profit de centenar pentru a vă ruga ca acest mesaj să 

fie dus mai departe în fiecare zi, în fiecare domeniu, în fiecare parte a țării, constant! 

Deși ne aflăm într-un moment aniversar, nu vreau să vorbesc numai despre ce a fost 

în ultima sută de ani. Aş vrea să vă transmit mesajul meu pentru ce va fi – şi sunt 

convins că dumneavoastră, generaţia care a construit chimia şi care o va construi de 

aici încolo, împreună cu responsabilii instituționali de la facultăţi, doamnele şi 

domnii decani şi colegii din zona preuniversitară, înțelegeți importanța de a duce mai 

departe acest mesaj! 

Încă o dată, domnule Președinte, distinși invitați, vă urez „La mulţi ani!”. Vă 

mulţumesc pentru implicarea în Societatea de Chimie din România și pentru 

performanțele din domeniul chimiei, vă urez la mulţi ani şi vă transmit, încă o dată, 

mesajul meu: şcoala nu s-ar fi construit, n-ar fi existat şi nu se poate dezvolta în 

continuare fără dumneavoastră. Mulțumim pentru tot! 

În continuare, în numele comunităţii academice din România, Domnului 

Preşedinte al Societăţii de Chimie din România, Prof. univ. dr. ing. Sorin Roşca i-a 

fost înmânată Placheta Aniversară de către Prof. dr. ing. Cristina Orbeci, Decanul 

Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor – UPB (Fig 18). 

Fig. 18 
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Cuvânt rostit de doamna Profesor Cristina Orbeci, 

Decanul Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor – UPB 

În numele comunităţii academice din România, a Facultății de Chimie 

Aplicată şi Ştiinţa Materialelor adresez salutări cordiale tuturor invitaţilor la această 

şedinţă festivă, tuturor membrilor Societăţii de Chimie din România, dar şi celor care 

cu înalt profesionalism slujesc chimia în ansamblul său, le adresez tradiţionalul „La 

Mulţi Ani!” 

Aşa cum se cade în aceste momente festive în spiritul colaborării extrem de 

fructuoase pe care Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor o are cu 

Societatea de Chimie din România vă rog să-mi permiteţi stimate domnule Preşedinte 

să vă înmânez Placheta Aniversară pe care facultatea a pregătit-o în cinstea acestui 

moment festiv, care poartă următorul mesaj «Societăţii de Chimie din România la 

celebrarea a o sută de ani de la fondare, în semn de apreciere şi recunoaştere a 

întregii activităţi». 

Din partea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din IAŞI, Profesor Dr. 

Ing. Teodor Măluțan, Decanul Facultății de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 

„Cristofor Simionescu” din Iaşi, ca mesager al Domnului Rector al Universităţii 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din IAŞI a acordat Macheta Aniversară «Societăţii de 

Chimie din România la împlinirea a o sută de ani de la fondare, în semn de 

recunoştere şi profundă apreciere pentru excelenţa promovată în dezvoltarea chimiei, 

în educaţie şi cercetare» (Fig. 19) 

Fig 19 
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Din Cluj-Napoca Conf. Dr. Gabriela Nicoleta NEMEŞ, Decanul Facultăţii de 

Chimie şi Inginerie Chimică al Universităţii "Babeş-Bolyai" a adresat Domnului 

Preşedinte al Societăţii de Chimie din România cuvinte de felicitare Societăţii de 

Chimie din România pentru întreaga activitate, exprimând mulţumirile pentru 

contribuţia SChR la desfăşurarea şi organizarea evenimentelor ştiinţifice din 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii "Babeş-Bolyai" şi a 

transmis din partea Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii "Babeş-

Bolyai" din Cluj-Napoca un semn de apreciere şi recunoaştere a întregii activităţi a 

SChR la celebrarea a o sută de ani de la fondarea Societăţii de Chimie din România 

(Fig. 20). 

Fig 20 

Cuvânt rostit de domnul Profesor Andrei Medvedovici, 

Decanul Facultăţii de Chimie a Universității din Bucureşti 

Domnul Profesor Andrei Medvedovici (Fig. 21), decanul Facultăţii de Chimie 

a Universității din Bucureşti a făcut referire la cuvintele memorabile pe care 

Napoleon Bonaparte le rostea în ziua de 21 iulie 1798 în faţa soldaţilor săi, uimit de 

minunile arhitecturale ale vechiului Egipt, cândva o civilizație puternică: «În 

campania din Egipt, Napoleon ajuns în faţa piramidelor ar fi spus soldaţilor săi: 

"Soldats, songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles d'histoire vous 

contemplent" (Soldati, reflectați la faptul că din vârful acestor piramide vă privesc 

patruzeci de secole de istorie). Cred că pot să spun adunării de astăzi că pe noi ne 

privesc un secol şi jumătate de istorie chimică în România şi, coagulată în forma 

Societăţii de Chimie din România, practic un secol. Mi-ar fi teamă să fac o trecere în 

revistă a numelor înaintaşilor noştri deoarece, cu siguranţă, aş uita pe cineva şi n-ar 

fi drept. M-am întrebat întotdeauna dacă aceşti mari înaintaşi au fost ceea ce am 

numi noi astăzi nişte persoane „comode”. Probabil că erau de fapt nişte persoane 

foarte dificile. Dar, erau nişte profesionişti desăvârşiţi şi, înainte de toate, nişte mari 

caractere !  

Şi atunci ce pot spune eu astăzi? Personal, sunt stăpânit de sentimentul 

epigonului. N-am ce face. E imposibil să depășesc acest sentiment. Dar mă gândesc 

că în aceste momente trebuie să învăţăm de la înaintașii noştri, căci n-aş spune că în 

https://www.oltextur.ro/egipt/oferte/
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domeniul chimiei trăim niște momente extrem de faste, mă refer la realitatea 

economică din România, dar cred că ar trebui să găsim calea solidarităţii de breaslă 

care la ora actuală nu ştiu dacă este extrem de prezentă; avem mici orgolii, vorbim 

aşa câteodată, peiorativ (chimist sau inginer chimist), vorbim de analist sau de 

anorganician sau de organician sau de chimist-fizician. Haideţi să lăsăm la o parte 

aceste diferenţe, căci nu sunt diferenţe, avem şansa să activăm într-un domeniu de 

studiu fenomenal de vast. 

Fig. 21 

Există întotdeauna interfeţe, zona aceea de difuzie la interfaţă, noi trebuie să 

o folosim, să avem un dialog între noi, să începem să ne respectăm între noi şi să

construim ce se poate construi în aceste condiţii. Şi o altă ideie şi închei: trebuie să 

educăm tânăra generaţie în spiritul chimiei. Vă avertizez că tânăra generaţie este o 

altă generaţie şi că nu o putem judeca cu valorile şi cu sistemele, cu structurile în 

care am fost noi educați. Să nu aşteptăm să găsească ei drum către noi, că n-au 

răbdare s-o facă, trebuie ca noi să găsim drumul către ei, să ne adecvăm şi să 

încercăm să le spunem cât de frumoasă este profesia pentru care ei se pregătesc şi 

s-o facem cu răbdare. Să punem temelii, să construim încetul cu încetul, pentru că, vă 

spuneam, e o altă generaţie, mult mai pragmatică și animată de alte idealuri. 

Domnule Preşedinte, eu vă mulţumesc din tot sufletul că mi-aţi dat ocazia să 

spun aceste cuvinte, vă sunt extrem de recunoscător că existaţi şi că duceţi mai 

departe Societatea de Chimie din România şi nu pot să vă doresc decât multă, multă 

sănătate şi multă putere să continuați să conduceţi această societate! » 

Din partea ICECHIM, dna Director Mihaela Doni (Fig. 22) a rostit 

următoarele cuvinte : 

Sunt emoţionată să mă aflu aici, mai ales că ICECHIM-ul aşa cum a existat el 

în toate formele şi-a întrepătruns activitatea cu cea a Societăţii de Chimie din 

România. Știm foarte bine, probabil că cei din generaţia mea şi cei dinainte îşi 

amintesc că făceau ore de laborator în spaţiile și cu cercetători ai Institutului de 

Chimie, atât studenții care s-au îndreptat spre Politehnică, cât şi cei de la 

Universitate, de asemenea ne amintim şi de colaborarea strânsă pe care am avut-o cu 

specialiștii care au format Institutul de Chimie-Fizică. 
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Fig. 22 

ICECHIM, ca activitate, a avut perioada lui de glorie, timp în care și industria 

chimică cunoaştea perioada de glorie, dar apoi din păcate toţi am avut un declin din 

care ne-am revenit ulterior şi asta se poate vedea şi prin faptul că institutul nostru 

care a devenit Institut Naţional în anul 2004, a început să crească, s-a dezvoltat, iar 

acum suntem chiar foarte mândri că am reuşit să ne înnoim echipele de cercetare – în 

ultimul an cu 44 de tineri, tineri care sunt absolvenți foarte promiţători, în principal 

de la Universitatea Politehnica din Bucureşti şi de la Facultatea de Chimie a 

Universității din Bucureşti. De asemenea, avem şi absolvenţi de la Cluj şi de la Iaşi. 

Suntem mândri că reuşim în felul acesta să atragem noi tineri, noi absolvenţi către 

profesia noastră, către chimie, inginerie chimică şi, cum a spus domnul Decan, 

suntem într-o perioadă de cercetare interdisciplinară şi trebuie să colaboreze şi 

chimiştii şi inginerii chimişti şi biochimiştii şi chimiştii-fizicieni şi fizicienii şi biologii, 

chiar dacă există o barieră de limbaj între noi, dar găsim punţi de colaborare. 

Societatea de Chimie ne-a stat alături permanent! Vreau să mulţumesc 

îndeosebi Domnului Preşedinte pentru suportul pe care l-a acordat tinerilor 

participanţi la Sesiunea studenţilor de la Simpozionul PRIOCHEM (International 

Symposium organized annually by the National Institute for Research & Development 

in Chemistry and Petrochemistry). Anul acesta ajungem la a cinsprezecea ediţie şi de 

fiecare dată societatea de chimie a oferit un premiu pentru tânărul care a avut cea 

mai frumoasă prezentare apreciată de comisia de la Societatea de Chimie din 

România. 

Încă o dată mulţumim Societăţii de Chimie din România pentru sprijinul ei şi 

prin cei 57 de membri pe care îi are ICECHIM, cred că ne-am dovedit şi noi dorinţa 

de a face parte din această aleasă societate. 

Cu această ocazie vreau să anunţ faptul că în perioada 30 octombrie-

1 noiembrie 2019 va avea loc a XV-a ediţie a simpozionului PRIOCHEM; veţi primi 

invitaţiile în curând şi vă aşteptăm cu mare drag să participaţi, inclusiv cu studenţii 

dumneavoastră la sesiunea studenţilor, sesiune care a devenit foarte populară în 

România. 
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Cuvânt rostit de domnul Popa Vlad, 

Directorul Centrului de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române 

Fig. 23 

Domnul Popa Vlad, directorul Centrului de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” 

al Academiei Române (Fig. 23) a spus: De multă vreme am dorit să ofer o trecere în 

revistă, coerentă, a dezvoltării teoriilor chimiei generale. Această întreprindere îmi 

părea cu atât mai necesară, cu cât ultimele extensii ale acestei ştiinţe sunt privite şi 

de susținători şi de oponenţi ca ceva în întregime nou şi independent de progresele 

trecute. 
Mulţi par să susţină opinia că noile dezvoltări sunt cu atât mai admirabile cu cât 

sunt mai puţin dependente de teoriile chimice mai vechi. După părerea mea, nimic nu e 

mai puţin corect. Tocmai împrejurarea că noile descoperiri teoretice s-au dezvoltat în 

mod organic din ideile mai vechi general acceptate, este pentru mine trăsătura lor cea 

mai promiţătoare.  
Sper că voi clarifica în aceste conferinţe faptul că noile capitole ale chimiei 

teoretice sunt o consecventă şi necesară continuare a ştiinţei vechi, urmând o metodă ce 

a guvernat dezvoltarea chimiei în ultimul secol.  

Dacă cercetătorii, ce cred că pot demola părţile moderne ale acestui edificiu, ar 

examina atent problema, ei şi-ar da seama că, pentru ca eforturie lor să reuşească, ar 

trebui demolate şi părţile mai vechi, pe care le consideră atât de ferm stabilite, încât n-ar 

putea fi îndepărtate nici prin cele mai puternice atacuri. De aceea aceşti oponenţi ar face 

mai bine să se limiteze la înlocuirea unor cărămizi cu altele noi sau la elaborarea unor 

elemente externe sau poate la întărirea fundaţiei. Dar ei n-ar trebui să altereze stilul 

părţilor nou construite, căci acest stil este o consecinţă a metodei moderne de lucru şi a 

materialului ştiinţific al clădirii. Metoda de lucru, ca şi materialele, sunt în mare, de 

aproape acelaşi tip acum ca şi pe vremea în care (Robert) Boyle, (Antoine Laurent de) 

Lavoisier, (Gedeon) Richter şi (John) Dalton au aşezat fundaţii moderne.  

“Dacă luăm în considerare dezvoltarea istorică a ştiinţei noastre, constatăm că 

foarte frecvent, de fapt aproape întotdeauna, noii constructori în lucrarea lor nu au ştiut 

sau cel puţin nu au luat în considerare planurile părţilor mai vechi. Cu toate acestea 

observăm că şi acum şi în trecut au folosit stiluri similare. Aceasta se datorează faptului 

că am învăţat să lucrăm cu ajutorul experienţei acumulate de generaţii ”(citat din prefaţa 

cărții Teorii ale chimiei, Conferinţe susţinute la Universitatea din California Berkeley de 

Svante Arrhenius, pe atunci director al Institutului Nobel, Longmans Green &Co.1907).  
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Am văzut ce important era stilul acum mai bine de o sută de ani şi nu putem decât 

să vedem cât de important este stilul şi acum în zilele noastre şi cel mai bun exemplu este 

Preşedintele Societăţii noastre, Domnul profesor Roşca, în care îmi place să cred că pot 

recunoaşte (eu nu l-am apucat pe Magistru ca profesor - îl ştiu doar din cărţile scrise) 

ceva din stilul materiei de chimie organică, din stilul Catedrei de chimie organică 

compusă de profesorul Neniţescu.  

Sunt în această sală numeroşi vectori de stil, adică păstrători, transmiţători şi 

creatori de stil, păstrători, transmiţători şi creatori de tradiţii. Unii dintre ei vor fi 

premiaţi în cele ce urmează, va fi momentul lor. Acum cred că este momentul domnului 

Profesor Roşca, pe care îl felicit din toată inima, ca păstrător, continuator al tradițiilor 

SChR ! 

DECERNAREA PREMIILOR SOCIETĂŢII DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

La 100 de ani de la înființarea societății, conducerea societății a conferit 

distincții importante profesorilor și cercetătorilor care au obținut rezultate remarcabile 

în domeniul chimiei și care au promovat studiul acestei științe, diplome de onoare, 

diplome speciale și medalii pentru contrbuţia la activităţile de promovare a chimiei 

(Fig. 24-54). 

Diplome de onoare, diplome speciale și medalii pentru contribuția la 

activităţile de promovare a chimiei, au fost conferite din partea Societății Române de 

Chimie Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Societăţii de 

Ştiinţe Matematice, Societăţii Române de Fizică, Societăţii de Inginerie Chimică, 

unor publicaţii, universităţi, filiale ale SChR, unor societăţi comerciale, parteneri, 

profesori și cercetători din Bucureşti şi din ţară. Sunt date în continuare numele celor 

distinși și imagini din timpul ceremoniei de decernare.  

Comisia care s-a ocupat de distribuirea premiilor a fost formată din Prof. 

Sorin Roșca, Prof. Anca Cojocaru, Conf. Iulia Gabriela David, S.L. Cristina Todașcă, 

Conf. Ioana Maior, S.L. Ioana-Alina Ciobotaru, Drd. Ing. Robert Țincu (Fig. 24-27, 

71, etc). 

În afara persoanelor ale căror nume sunt menționate în continuare alături de 

fotografia premiilor obținute, printre premiații prezenți la ceremonie s-au numărat: 

Prof. Anca Cojocaru (Fig 25), Prof. Elena Diacu (Fig. 26), Prof. Elena Volanschi 

(Fig. 27), Prof. Paul Vasilescu  (Fig. 43), Dr. Carol Lehr  (Fig. 44), Dr.ing. Sanda 

Velea  (Fig. 45), Ioan Iordache (Fig. 46), Prof. Gabriela Stanciu  (Fig. 48), Dr. Ion 

Grosu (Fig. 49), Acad. Maria Zaharescu (Fig. 57), Prof. Cristina Orbeci  (Fig. 72), 

Prof. Dobre Tănase (Fig. 73), Dr. Ing. Sanda Velea (Fig. 75), Prof Andrei 

Medvedovici (Fig. 77), Prof. Cristiana Rădulescu (Fig. 79), Prof. Dr. Nastasia Belc  

(Fig. 80), Dr. Elena David (Fig. 82), Dr. Daniela Marinescu  (Fig. 83). 
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PREMIILE SOCIETĂŢII DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

Fig. 24 Fig. 25 

Fig. 26 Fig. 27 

Fig. 28 
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Fig. 29 

 Fig. 30 
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Fig. 31 

Fig. 32 
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Fig. 33 

Fig. 34 
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Fig. 35 

Fig. 36 
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Fig. 37 

Fig. 38 Fig. 39 

Fig. 40 Fig. 41 
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Fig. 42 

Fig. 43 
Fig. 44 

Fig. 45 Fig. 46 
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Fig. 47 

Fig. 48 Fig. 49 

Fig. 50 Fig. 51 
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Fig. 52 

 Fig. 53 
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Fig. 54 

Fig. 55 
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Fig. 56 

Fig. 57 Fig. 58 

Fig. 59 Fig. 60 
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Fig. 61 

Fig. 62 

Fig. 63 

Diplome de onoare, diplome speciale și medalii au fost conferite din partea 

Societății Române de Chimie profesorilor Facultății de Inginerie Alimentară și 

Protecția Mediului din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV). 

Filiala Arad a Societății Române de Chimie, înființată în anul 2002, este 

condusă de către conf.univ.dr. Dorina Chambre, profesor în cadrul UAV și derulează 

o serie de proiecte menite să promoveze studiul chimiei (Fig. 64, 65).
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„Ne bucurăm de faptul că activitatea filialei arădene este apreciată la nivel național. 

Premiile primite dovedesc că aici, la Arad, în cadrul universității de stat, există un 

nucleu puternic de cercetare, că avem profesori remarcabili care reușesc să deruleze 

proiecte importante în domeniul cercetării. Vreau să apreciez efortul și susținerea pe 

care o avem din partea conducerii UAV și, în special, a rectorului UAV, prof.univ.dr. 

Ramona Lile în toate acțiunile și munca noastră de cercetare” a precizat președintele 

filialei arădene, conf.univ.dr. Dorina Chambre. 

Fig. 64 Fig. 65 

Au fost recompensați în an centenar cu Medalia „Petru Poni”, 

prof. habil. dr. Florentina Munteanu  (Fig. 38) și conf. univ. dr. Dorina Chambre, iar 

CS II Dochia Mihaela și conf. dr. ing. Lungu Monica cu Diploma de onoare. Diploma 

de Onoare Specială pentru sprijinirea activității de cercetare și promovarea chimiei 

a fost conferită rectorului Univesitatii Aurel Vlaicu (UAV), prof. univ. dr. Ramona Lile. 

„Este o onoarea pentru mine conferirea acestei diplome, dar cred că cel mai 

important lucru este aprecierea de care se bucură colegii mei din cadrul Facultății 

de Inginerie Alimentară și Protecția Mediului, din partea Societății Române de 

Chimie. Aceste premii vin să certifice valoarea muncii și a rezultelor obținute de 

către colegii mei. Avem un nucleu de cercetători foarte valoroși pe care dorim să îi 

sprijinim și să le oferim tot ceea ce au nevoie pentru activitatea lor științifică în 

cadrul facultății și a Institutului de Cercetare” a punctat rectorul UAV, 

prof. univ. dr. Ramona Lile.  
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MEDALIA CENTENAR 

Este o medalie concepută special pentru această aniversare a 100 de ani de la 

înființarea Societății de Chimie din România (Fig. 66, 67, 68). Medalia ”Centenar” 

s-a acordat universităților și institutelor de cercetare-dezvoltare de prestigiu din 

România care au ca obiectiv dezvoltarea chimiei, precum și instituțiilor cu care 

Societatea de Chimie din România a avut colaborări fructuoase (această medalie se 

acordă doar persoanelor juridice).  

Fig. 66 

Fig. 67 Fig. 68 
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Fig. 69 

Fig. 70 
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Fig. 71 Fig. 72 

Fig. 73 Fig. 74 

Fig. 75 Fig. 76 
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Fig. 77 Fig. 78 

Fig. 79 Fig. 80 

Filiala din Rm. Vâlcea a SChR s-a constituit în anul 1997, numărând în 

prezent 23 membri activi care provin de la instituții din Râmnicu Vâlcea: INCD TCI 

ICSI Rm. Vâlcea, CHIMCOMPLEX (fostul Oltchim S.A.), INCD ECOIND Rm. 

Vâlcea precum și membrii fără afiliere declarată sau pensionari. La acest eveniment 

festiv le-au fost înmânate o serie de diplome și medalii membrilor cu activitate 

remarcabilă din Filiala SChR din Râmnicu Vâlcea: 

• Avram Victor, ChimComplex, (Diplomă de Onoare și Medalia ”Petru Poni”)

• Băncilă Virgil, ChimComplex, (Diplomă de Onoare și Medalia ”Emilian Bratu”)

• David Elena (Fig. 82), INCD TCI ICSI Rm. Vâlcea, (Diplomă de Onoare)

• Iordache Ioan, INCD TCI ICSI Rm. Vâlcea, (Diplomă de Onoare și Medalia

”Emilian Bratu”) 

• Marinescu Daniela (Fig. 83), ChimComplex, (Diplomă de Onoare și Medalia

”Gheorghe Spacu”). 
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Fig. 81 

Fig. 82 Fig. 83 

În încheiere, îi urăm Societății de Chimie din Romania „La multi ani, cu multe 

succese și să strălucească în continuare!” 

Profesor Emerit Dr. Ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Editor la Buletinul Societăţii de Chimie din România  

em_ungureanu2000@yahoo.com 

***Galeria foto din care au fost selecționate pozele a fost realizată de Drd. Ing. Veronica Anăstăsoaie 

și Tehn. Hanganu Elena de la Universitatea Politehnica din București 

mailto:em_ungureanu2000@yahoo.com
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Manifestarea ştiinţifică „Omul. Mediul. Poluarea” 

În cursul lunii iunie 2019, Universitatea „Ovidius” din Constanţa a găzduit 

cea de-a VIII-a ediţie a concursului: „Omul. Mediul. Poluarea”. Evenimentul, 

rezultat din colaborarea Departamentului de Chimie și Inginerie Chimică al Facultății 

de Științe Aplicate și Inginerie, din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanța și a 

Societății de Chimie din România - Filiala Constanța s-a desfășurat pe două secţiuni: 

comunicări orale şi activităţi experimentale și a vizat următoarele obiective: 

înţelegerea modului în care umanitatea este legată de natură, conştientizarea efectelor 

negative ale poluării mediului înconjurător în rândul elevilor şi implicarea în vederea 

dezvoltării unor atitudini responsabile faţă de mediu şi comunitate.  

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul decanul Facultății de Științe 

Aplicate și Inginerie, conf. univ. dr. Viorica Popescu, și inițiatoarea proiectului, prof. 

univ. dr. ing. Gabriela Stanciu (Fig. 1). După cuvântul de bun venit, discuțiile s-au 

axat pe necesitatea organizării acestui gen de evenimente, susținute prin efortul 

colectiv al cadrelor didactice din mediul universitar și preuniversitar și pe importanța 

bunei colaborări între toți factorii implicați, în scopul menținerii unui mediu cât mai 

curat. 

Fig.1 

Fig. 2 Fig. 3 
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La manifestare au participat peste 60 de elevi din județul Constanța (Fig.2-8). 

Tinerii au fost încurajați de cadrele didactice coordonatoare, din mediul 

preuniversitar, sub îndrumarea cărora au elaborat lucrările prezentate. În vreme ce 

comunicările orale au vizat interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra 

echilibrului ecologic, activităţile experimentale au avut rolul de a stimula abilitaţile 

practice şi îndemânarea elevilor în realizarea de investigaţii experimentale, totodată 

favorizând dezvoltarea competențelor sociale ale participanților: comunicarea, lucrul, 

integrarea şi asumarea rolurilor în echipă.  

Fig.4 

Fig. 5 Fig.6 

Fig. 7 Fig. 8 
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Au fost emoții, speranțe, prezentări captivante, minute bune de concentrare în 

laboratoare, sute de ochi ațintiți spre eprubete, elevi cu pumnii strânși în așteptarea 

reacțiilor dorite între compușii manipulați cu mare grijă și o binemeritată pauză de 

socializare, iar în final tinerii au ajuns la mult așteptatul moment al festivității de 

premiere (Fig.9-14). 

Fig. 9 Fig. 10 

Fig. 11 Fig.12 

Fig. 13 Fig.14 

Jurizarea a fost realizată de cadre didactice din învățământul universitar și 

preuniversitar, alături de studenți din cadrul Facultății de Științe Aplicate și Inginerie 

(Fig. 15-16). Toți elevii au fost încurajați în demersurile lor cu diplome de participare, 

iar câștigătorii au primit mențiuni și premii. 
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Fig. 15 

Fig.16 

În cadrul secțiunii de comunicări științifice au fost premiați următorii elevi: 

Premiul I: Culori în medii gelificate, Andreea Maria C. Jitaru, Ramona I. Popescu, 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Constanța, clasa a IX-a, profesor 

coordonator Aurelia Cezar; 

Premiul II: Impactul armelor  nucleare asupra mediului, Radu Ghiurcanaș, Colegiul 

Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța, clasa a XI-a, profesor 

coordonator Gabriela-Mihaela Micu; 

Premiul III: Corelații între procesul de fotosinteză și pH-ul soluțiilor, Armand 

Theodor D. Despinoiu, Evelina Ștefania E. Enache, Colegiul Național ,,Mihai 

Eminescu” Constanța, clasa a X-a, profesor coordonator Aurelia Cezar; 

Premiul III: Efectele schimbărilor climaterice asupra populațiilor de albine, Ana 

Petre, Daria Radu, Elisabeta Şerban, Roxana Şerban, Liceul Teoretic „Traian” 

Constanţa ,clasa a XI-a, profesor coordonator Daniela Blaga;  

Mențiune: Poluarea Mării Negre, Elena Ciocan, Felicia Panțuru, Liceul Teoretic 

„Traian” Constanţa, clasa a XI-a, profesor coordonator Blaga Daniela; 

Mențiune specială: Hidrocarburi, Vlad Stan, Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța, 

clasa a  VII-a, profesor coordonator, Milica Alexandru; 
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Activitățiile experimetale s-au desfășurat în două laboratoare, iar elevii au fost 

evaluați de două comisii formate din cadre didactice de specialitate din mediul 

universitar si preuniversitar. 

În cadrul secțiunii de activități experimetale, evaluate de cele două comisii, au 

fost premiați următorii elevi:  

Comisia  I 

Premiu l: Teodora Drumea, Liceul Teoretic „Traian” Constanţa, clasa a IX-a, 

profesor coordonator Daniela Blaga; Darius Gabriel Mardare, Colegiul 

Național ,,Mircea cel Batrân” Constanța, clasa a X-a, profesor coordonator 

Monica Dumitru; 

Premiu IlI: Alexandra Coadă, Colegiul Național ,,Mircea cel Batrân” Constanța, 

clasa a X-a, profesor coordonator Doina Bălașa; 

Mențiune: Ştefan Solomon, Colegiul Național ,,Mircea cel Batrân” Constanța, clasa 

a X-a,  profesor coordonator Monica Dumitru; 

Mențiune: Karla Buretea, Liceul Teoretic „Traian” Constanţa, clasa a VIII-a, 

Profesor coordonator  Daniela Blaga; 

Comisia  II 

Premiul I: Sânziana Stelea, Colegiul Național ,Mircea cel Bătrân”, Constanța, 

Constanța, clasa a X-a, profesor coordonator Monica Dumitru; 

Premiul II: Alexandra Ivanciu, Liceul Teoretic „Traian”, Constanţa, clasa a X-a, 

profesor coordonator Daniela Blaga; 

Premiul III: Andrei Gheorghe, Colegiul Național ,,Mircea cel Batrân” Constanța, 

clasa a X-a, profesor coordonator Monica Dumitru; 

Mențiune: Lorena Luiza Barbeș, Colegiul National Pedagogic „Constantin Brătescu” 

Constanţa, clasa a X-a, profesor coordonator Loredana Tudor; 

Mențiune: Mihai Todosia, Colegiul Național ,,Mircea cel Batrân” Constanța, clasa a 

X-a, profesor coordonator Monica Dumitru; 

Evenimentul joacă un rol important în conștientizarea problemelor legate de 

mediu, la nivel local şi naţional, iar elevii și studenții sunt încurajați să identifice 

soluții pentru rezolvarea acestora. 

Prof. univ. dr. ing. Gabriela STANCIU 

Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică 

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

gstanciu@univ-ovidius.ro 

Tiberius Iustinian STANCIU 
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Profesori români de prestigiu în domeniul chimiei 

Eli Ruckenstein, PhD  

Emeritus Distinguished Professor 

În 1996 profesorii R. Nagarajann de la The Pennsylvania State University și 

Ralph T. Yang de la The University of Michigan publicau în vol. 35 al prestigioasei 

reviste Industrial & Engineering Chemistry Research (Ind. Eng. Chem. Res.) un 

articol omagial adresat profesorului Eli Ruckenstein, în care scriau: despre Eli 

Ruckenstein, primul gând care îmi vine în minte este cum a putut lucra un singur 

individ la transferul de căldură și masă în fluxuri laminare și turbulente, procese 

de separare, cataliză, coloizi și emulsii, membrane polimerice, materiale 

supraconductoare, enzime imobilizate, nucleație, stabilitatea filmelor subțiri și a 

spumelor, proiectarea suprafețelor antifouling, creșterea trombilor, etc. Pur și 

simplu este copleșitor faptul că una și aceeași persoană poate contribui în mod 

semnificativ și în profunzime la atâtea domenii foarte diferite ale ingineriei chimice 

(Eli Ruckenstein the first thought that strikes one is how could a single individual 

have worked on heat and mass transfer in laminar and turbulent flows, separation 

processes, catalysis, colloids and emulsions, polymer membranes, superconducting 

materials, immobilized enzymes, nucleation, stability of thin films and foams, design 

of antifouling surfaces, thrombus growth, etc., etc. It is simply overwhelming that one 

and the same person can contribute significantly and in such depth to so many widely 

different areas of chemical engineering [1] 

 În 2017, în revista Advances in Colloid and Interface Science era publicat un 

articol, cu ocazia împlinirii în 2015, de către prof. Ruckenstein, a vârstei de 90 de ani, 

în care era scris: Ruckenstein este unul dintre cei mai influenți ingineri chimiști din 

lume. El a adus contribuții de ultimă oră în multe domenii și a publicat peste 1000 

de lucrări științifice. A fost primul inginer chimist care a primit Medalia Națională 

a Științei, considerată echivalentul SUA al Premiului Nobel. Dacă ne gândim la Eli 
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Ruckenstein ca un cercetător de excepție, un profesor dedicat și un îndrumător 

inspirat pentru mulți ingineri chimiști din domeniul industrial și academic, 

surprindem doar o imagine parțială a personalității sale. Într-adevăr, el este printre 

puținii “aleși” din comunitatea ingineriei chimice internaționale și din istoria 

profesiei noastre (Ruckenstein is one of the world's most influential chemical 

engineers. He has made ground-breaking contributions in many areas and published 

more than 1000 scientific papers. He was the first chemical engineer to receive the 

National Medal of Science, considered the U.S. equivalent of the Nobel Prize. To 

think of Eli Ruckenstein as an outstanding researcher, a dedicated teacher, and an 

inspiring mentor of many academic and industrial chemical engineers captures only 

a partial image of his persona. Indeed, he is among the select few in the community of 

international chemical engineering and in the history of our profession) [2].  

Profesorul Eli Ruckenstein s-a născut la Botoșani, România, la 13 august 

1925. El a urmat cursurile gimnaziale „August Treboniu Laurian” din Botoșani între 

1932 și 1944 [3]. Din 1944 până în 1948 a fost înscris la Facultatea de Chimie 

Industrială din Institutul Politehnic București și după examenul de diplomă în 1949, 

la care a obținut nota 20, maximă acordată atunci, a primit titlul de inginer chimist, 

specialitatea „Petrol” [3]. În perioada 1949-1970 a făcut parte din corpul profesoral al 

Catedrei de Operații și Utilaje din Industria Chimică din Facultatea de Chimie 

Industrială al cărei conducător era eminentul profesor Emilian Bratu.  

În 1963 a obținut prin concurs, în fața unei comisii formate din prof. Emilian 

Bratu, prof. Șerban Solacolu și prof. Isac Blum, poziția de conferențiar, fiindu-i 

recunoscută capacitatea deosebită în a coordona activitățile de cercetare și pasiunea 

pe care o manifesta în studierea fundamentelor științifice ale ingineriei chimice. 

În 1966 a obținut titlul de doctor inginer cu o teză privind contribuții majore la 

cunoașterea proceselor de transfer de moment, de masă și de căldură, a cărei 

conducător a fost prof. Emilian Bratu. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în 

revistele din țară și în reviste de mare prestigiu din străinătate. 

În anul 1970 prof. Eli Ruckenstein avea deja publicate peste 150 de articole. 

În anul 1969 profesorul Eli Ruckenstein a susținut, ca visiting profesor, un curs de 

transfer de masă la University College din Londra. 

Prof. Eli Ruckenstein a fost distins în România cu următoarele premii și 

titluri: 

➢ Premiul Ministerului Educației din România pentru cercetări referitoare la 

transferul de masă și de căldură în regim turbulent (1958). 

➢ Premiul Ministerului Educației din România pentru educație (1961). 

➢ Premiul „Gheorghe Spacu” pentru cercetare în domeniul fenomenelor de 

suprafață acordat de Academia Română (1964). 

➢ „Doctor Honoris Causa” al Universității Politehnica din București, România 

1993. 

În anul 1970 prof. Ruckenstein a plecat din Romania. Pentru un an a fost 

cercetător principal NSF (National Science Foundation) la Clarkson College (Omaha, 

Nebraska, SUA), apoi până în 1973 a fost profesor la Universitatea Delaware. Din 

1973 a fost profesor pentru științele inginerești și aplicate la State University of New 

York at Buffalo. În 1981 el a fost desemnat ca University Distinguished Professor la 

aceeași facultate, poziție deținută până la pensionarea sa în 2012 [2]. De-a lungul 

anilor a fost visiting professor la: Catholic University of Leuven, Belgia (1977-78), 
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Technion, Haifa, Israel (1978), Bayreuth University, Germania (1986), la Carnegie - 

Mellon University, Pittsburgh, PA (1988-89), la Institute of Polymers at ETH, Zurich, 

Switzerland (1994) [2]. 

Decernarea Medaliei Naționale pentru Știință de către președintele Bill Clinton, 

în 1998 

Dacă în România cercetările profesorului au vizat aspecte convenționale 

privind fenomenele de transfer la Universitatea din Delaware cercetările lui s-au axat 

pe aspecte privind cataliza și coloizii. La Universitatea Buffalo cercetările 

profesorului se diversifică și se amplifică. Așa după cum spun profesorii Nagarajann 

și Yang [1], aici Eli Ruckenstein se aventurează cu îndrăzneală în arealul unor noi 

probleme neîngrădite de limitele tradiției și ajutat de intuiția sa transformă problemele 

cele mai dificile în unele solvabile. Cei doi profesori consideră că nu au cunoștință de 

un inginer chimist care să fi fost interesat de atâtea aspecte ale ingineriei chimice și să 

aducă de fiecare dată contribuții originale în acest domeniu.  

În domeniul fenomenelor de transfer contribuțiile profesorului privesc: analiza 

dimensională pentru transpunerea la scară, modele fizice pentru transferul de masă în 

regim turbulent, teoria stabilității filmelor lichide subțiri, și a filmelor solide, teoria 

osmozei și a osmozei inverse, analiza scalară a transferului de masă și de căldură în 

regim turbulent.  

State University of New York din Buffalo 
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Prof. Ruckenstein a avut preocupări în domeniul catalizei fiind printre 

pionierii abordării teoretice privind: cinetica și termodinamica sinterizării și 

redispersării catalizatorilor pe suport metalic, mecanismul oxidării selective, teoria 

electronică a otrăvirii catalizatorilor metalici, rolul interacțiunilor fizice și chimice în 

comportarea catalizatorilor pe suport metalic. Între numeroasele contribuții se 

numără: proiectarea porilor în alumină, proiectarea optimală a catalizatorilor diluați 

cu zeoliți, combustia catalitică utilizând amestecuri de oxizi. Munca sa a condus la 

obținerea de noi catalizatori pentru reformarea metanului cu dioxid de carbon.  

Un alt domeniu de interes al profesorului a fost cel privind coloizii, emulsiile 

și interfețele. El a fost, într-un fel, printre primii care au explicat originile tensiunilor 

superficiale slabe și a elaborat o teorie modernă privind stabilitatea emulsiilor. A adus 

contribuții privind termodinamica și dinamica umectării, originea forțelor de 

hidratare, termodinamica mișcării foretice, a turbulențelor interfaciale, efectul 

Marangoni, rolul forțelor de interacțiune în depunerea particulelor coloidale și a 

celulelor, micelizarea și solubilizarea în soluțiile de surfactanți, amestecul particulelor 

coloidale și a polimerilor, stabilitatea spumelor.   

Prof. Ruckenstein are contribuții importante în domeniul bioingineriei și a 

aplicațiilor medicale care se referă la depunerea celulelor, inclusiv a celor canceroase 

pe suprafețe, cinetica apariției trombozelor, proiectarea de suprafețe anti depunere și 

de suprafețe compatibile cu sângele, ruperea filmului lacrimogen. El are contribuții 

deosebite privind optimizarea reacțiilor cu enzime imobilizate, a studiat efectele 

fenomenelor electrocinetice în reacțiile enzimatice și a dezvoltat noi electrozi enzime-pH. 

El a fost interesat de prepararea polimerilor utilizând noi metode, pentru 

obținerea acestora, derivate din cercetările sale privind sistemele coloidale. A propus 

o nouă abordare a preparării polimerilor compoziți, din monomeri incompatibili, prin

auto compatibilizare. A elaborat căi pentru obținerea de emulsii concentrate pentru 

prepararea de membrane din polimeri necesare proceselor de separare. Utilizând 

asemenea abordări a obținut noi polimeri cu înalte proprietăți electroconductive.  

Lucrările prof. Ruckenstein au fost publicate în cele mai prestigioase jurnale 

științifice. În 2017 revista Advances in Colloid and Interface Science menționa că el 

avea publicate peste 1000 de articole științifice și 4 cărți tehnice [2]. Prin aceste 

lucrări el s-a manifestat ca un educator pentru toți cei care vor să se dedice rezolvării 

de probleme în domeniile tradiționale sau noi ale ingineriei chimice. Contribuția sa ca 

urmare a acestor publicații este aproape unică prin rolul ei în educarea cititorului și 

prin faptul că frontierele ingineriei chimice au putut fi extinse iar ideile de bază ale 

acestei discipline pot fi aplicate cu succes și în alte domenii.  

Eli Ruckenstein a fost și un excelent profesor și educator. Studenții de la 

București, Clarkson, Delaware și Buffalo păstrează amintirea unor seminare deosebite 

ținute de el [1].  

Având în vedere amintirile studenților aș dori ca în continuare să prezint unele 

aspecte referitoare la experiența mea legată de acest profesor de excepție. Eu l-am 

cunoscut personal pe Eli Ruckenstein în 1968 când eram student în anul IV la 

facultatea de Chimie Industrială din Politehnica din București. În acel an, cred că era 

în semestrul II, m-am prezentat împreună cu Corneliu Iordache, șeful nostru de 

promoție cu care eram și foarte bun prieten, la catedra de Operații și Utilaje condusă 

de prof. Emilian Bratu, pentru a ne exprima dorința de a participa la activitatea 

cercului științific organizat în cadrul acelei catedre. Cercurile științifice erau, atunci, 

forme organizate prin care studenții din anul IV participau la activități de cercetare 
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prevăzute a se desfășura în cadrul diferitelor catedre. De cele mai multe ori cercetarea 

inițiată la cercul științific era continuată în anul V și făcea parte integrantă din 

capitolul de cercetare a proiectului pentru examenul de stat. La catedră am fost 

întâmpinați cu deosebită generozitate și am fost preluați spre coordonare de către 

profesorul Octavian Smigelschi, conferențiar la acea dată. Cu profesorul Smigelschi, 

am început să ne ocupăm de probleme de transfer de masă centrate pe efectul 

Marangoni care figurau atunci printre preocupările de bază ale catedrei. Noi speram, 

că așa cum se obișnuia, să continuăm, activitatea de cercetare începută la cercul 

științific, cu cercetarea pentru proiectul de diplomă. Când am început anul V, eu și 

colegul meu Corneliu Iordache am fost chemați de profesorul Eli Ruckenstein care 

ne-a spus că el ar dori ca noi doi să ne ocupăm de o problemă de care el era foarte 

interesat în acea perioadă. Eram curioși să aflăm ce problemă voia să rezolve 

profesorul cu noi. A doua zi când ne-am întâlnit, profesorul ne-a spus, spre uimirea 

noastră, că vrea să ne ocupăm de așa numitul salt hidraulic. Am fost mai mult decât 

uluiți să aflăm că profesorul era interesat de filmul subțire de lichid care se formează 

atunci când un jet de lichid lovește o placă plană și de saltul brusc pe care îl face 

nivelul lichidului la o anumită distanță de locul impactului. Ne-a mărturisit profesorul 

că ideea i-a venit în timp ce se bărbierea în baie și a observat saltul hidraulic ce se 

forma în momentul în care jetul de apă lovea suprafața plană a chiuvetei. Profesorul 

se gândea că în zona saltului hidraulic fenomenele de transfer de masă vor fi mult 

accentuate de turbulența vizibilă, de altfel, cu ochiul liber.  

Și am început împreună cu Corneliu Iordache să facem experiențe pentru a 

determina coeficienții de transfer de masă în zona saltului hidraulic. Nu insist asupra 

experiențelor în sine, ci îmi aduc și eu aminte de metoda de educație folosită de 

profesor, evidențiată mai târziu și de studenții pe care acesta i-a avut în SUA. În 

primul rând ne-a indicat sursele bibliografice pe care trebuia să le consultăm, 

insistând pe cartea Coulson and Richardson’s Chemicals Engineering. Transfer 

Phenomena, în mod deosebit pe capitolele, din aceasta, referitoare la „teoria privind 

reînnoirea suprafeței” și la „teoria penetrației”. Apoi am realizat o instalație și am 

început să obținem date experimentale privind geometria saltului hidraulic și 

modificarea ei în raport cu anumiți parametri, hidrodinamica acestuia în diferite 

condiții de testare, iar în final am efectuat determinari ale coeficienților globali de 

transfer de masă pentru procesul de absorbtie a dioxidului de carbon în apă.  

Ceea ce merită subliniat este faptul că profesorul a imaginat și condus 

experiențele făcute de noi făcând apel la mijloace simple și nesofisticate, dar deosebit 

de eficiente, de intuitive și de clare. Astfel am măsurat debitele foarte mici de dioxid 

de carbon absorbite în filmele subțiri de apă cu ajutorul așa numitelor fluometre cu 

bulă de săpun, am măsurat grosimea filmelor cu ajutorul unui micrometru special 

adaptat cerințelor noastre, am determinat viteza lichidului în filmele subțiri cu 

ajutorul imaginilor unor trasori captate de un aparat fotografic instalat într-un 

dispozitiv conceput anume în acel scop. Am insistat asupra acestor detalii întrucât am 

vrut să arăt că profesorul avea de fiecare dată soluții pentru obținerea celor mai bune 

și mai relevante date experimentale. Cu toate că determinarile experimentale nu au 

dovedit că în zona saltului hidraulic s-ar înregistra creșteri spectaculoase ale 

coeficientilor globali de transfer, lucrările noastre au fost foarte bine apreciate de 

comisia de evaluare a proiectelor de diplomă condusă de prof. Emilian Bratu, întrucât 

au fost efectuate după planul și metodologia unui adevărat maestru în domeniul 

cercetării cum era prof. Ruckenstein.  
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Pe timpul efectuării experiențelor de laborator, profesorul era foarte apropiat 

de noi, venea aproape zilnic și discuta despre modul în care decurgeau acestea. 

Profesorul era o persoană caldă și prietenosă, fară nicio urmă de prețiozitate. Noi nu 

aflasem până atunci prea multe lucruri despre personalitatea științifică a acestuia. 

Știam doar că este un teoretician de exceptie, un bun cercetător, dar la catedra care 

era atunci dominată de personalitatea prof. Emilian Bratu și la care se manifestau cu 

un entuziasm deosebit tinerii conferențiari Octavian Floarea și Octavian Smigelschi și 

foarte tinerii asistenți Gheorghița Jinescu, Ovidiu Munteanu și Alexandru Dimian sau, 

mai discret, conf. Raul Mihail, șefii de lucrări Cornelia Balaban și Emil Danciu, sau 

asistenta Mioara Filipescu, în ochii noștri, persoana profesorului Ruckenstein se 

încadra perfect, în acel peisaj academic select în care am fost acceptați să pregătim 

proiectul de diplomă. Nu aveam în niciun fel sentimentul că am fi lucrat cu o 

personalitate aparte, cu cineva ieșit din comun. Dar într-o după-amiază, în timp ce 

eram la instalația noastră, a venit la noi prof. Ruckenstein și ne-a spus că el va lipsi o 

perioadă, dar să nu ne îngrijorăm pentru că el se va întoarce, înainte ca noi să 

susținem examenul de stat. Noi nu am fost surprinși, știam că începuseră foarte multe 

cadre didactice să plece în străinătate, la diverse stagii de specializare. Și ca să facem 

și noi conversație cu profesorul, ne-am interesat unde merge, ce tematică urmează să 

studieze. Ne-a spus că pleacă în Anglia, la nu știu ce mare universitate. Dar, din 

discuția cu profesorul nu reieșea clar, ce urmează să studieze, în ce vrea să se 

specializeze, pentru ce a obținut de fapt bursa. Noi știam că toți cei care mergeau în 

străinătate, mergeau cu o bursă de studii pentru o anumită perioadă și se duceau să 

învețe ceva. Văzând noi că profesorul nu ne lămurește, l-am întrebat direct: “Bine, 

dar în ce o să vă specializați, la acest curs de câteva luni”? La care profesorul, 

surprins de întrebare, ne-a răspuns râzând: “Dar eu nu mă duc acolo să urmez un 

curs, eu mă duc acolo, ca profesor invitat, să predau un curs de transfer de masă”. 

Uimirea noastră a fost mare, am făcut eu și colegul meu niște ochi largi și am discutat 

apoi doar noi doi, cu cine am ajuns să facem proiectul de diplomă, cu un profesor care 

urmează să predea la Londra, într-o perioadă nu depărtată de cea în care competența 

maximă se obținea numai prin pregătire la Moscova.  

Așa cum am scris mai sus, Ely Ruckenstein a plecat din țară la un an după ce 

noi am terminat facultatea și a ajuns un deosebit și prestigios profesor la Buffalo 

University în SUA.  

A venit în țară, după 1990, invitat de Rectoratul Politehnicii, când a primit 

titlul de doctor honoris causa al acestei instituții. Întâmplarea a făcut ca tocmai în 

ziua în care avea loc acea ceremonie să am activități didactice în localul Polizu în 

calitatea de profesor asociat la Catedra de Inginerie Chimică și să particip la acea 

festivitate. Țin minte că evenimentul a avut loc în amfiteatrul A041 unde prof. 

Ruckenstein a ținut o prelegere despre procesele tensioactive. La final, când 

profesorul a dat mâna cu toți cei prezenți acceptând felicitările, m-am apropiat și eu 

timid și i-am spus că am fost cândva studentul dânsului. Profesorul a fost deosebit de 

amabil și mi-a făcut o mare bucurie spunând că iși amintește de noi, în primul rând de 

Corneliu Iordache care așa cum am spus era șeful nostru de promoție.  

Prof. Ruckenstein a primit multe premii și tiluri. Despre cele primite în 

România am scris mai sus. Cele primite după plecarea din România sunt prezentate în 

continuare și pentru a nu fi denaturate denumirile oficiale prin traducere, ele sunt 

scrise, în original, conform ref. [2]: 
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• Member, American Academy of Arts and Sciences, 2012;

• Ruckenstein Lecture Series to honor Eli Ruckenstein at SUNY Buffalo, since

2009;

• Included as one of the “50 Eminent Chemical Engineers of the Foundation

Age” on the occasion of the centenary of the American Institute of Chemical

Engineers, 2008;

• Founders Award, National Academy of Engineering, 2004;

• Walter P. Cooke Award, State University of New York at Buffalo, 2003;

• Founders Award, American Institute of Chemical Engineers, 2002;

• Pioneer of Science Award, Western New York, Hauptman-Woodward

Medical Research Institute, 2002;

• Chancellor Charles P. Norton Medal, State University of New York at

Buffalo, 1999;

• Dean's Award for Engineering Achievement, School of Engineering and

Applied Sciences, State University of New York at Buffalo, 1999;

• National Medal of Science, 1998;

• E.V. Murphree Award in Industrial and Engineering Chemistry, American

Chemical Society, 1996;

• Langmuir Lecture Award, Division of Colloid and Surface Chemistry,

American Chemical Society, 1994;

• Honorary Doctoral Degree, Technical University of Bucharest, 1993;

• Member, National Academy of Engineering, 1990;

• Jacob F. Schoellkopf Medal, Western New York Section, American Chemical

Society, 1991;

• William H. Walker Award, American Institute of Chemical Engineers, 1988;

• Kendall Award in Colloid and Surface Science, American Chemical Society,

1986;

• Creativity Award, National Science Foundation, 1985;

• Senior Humboldt Award, West Germany, 1985;

• Alpha Chi Sigma Award, American Institute of Chemical Engineers, 1977”.

Eli Ruckenstein a avut o viață de familie foarte reușită. El s-a căsătorit în 1948

cu Velina Rothstein și au avut doi copii: Andrei și Lelia. El ar fi spus de multe ori: 

nimeni nu mi-a influențat viața mai mult decât Velina [1,2]. Colegii profesorului și 

studenții acestuia s-au putut bucura în casa lor de o ospitalitate caldă, de mâncăruri 

românești și de discuții privind subiecte netehnice, cum ar fi cele referitoare la 

domeniile politice și sociale [1, 2]. 

Prof. Ruckenstein a sprijinit și studenți români care au studiat în SUA. Unul 

dintre aceștia a fost și colegul și prietenul meu Corneliu Iordache care a primit 

recomandări de la el pentru a fi admis cu bursă la Northwestern University în 

apropiere de Chicago, Illinois, unde acesta și-a dat doctoratul. 

Privind retrospectiv, acum îmi pare rău că nu am avut inspirația să fotografiez 

pagina de gardă a proiectului meu de diplomă în care apărea numele conducătorului 

prof. Eli Ruckenstein și semnătura prestigioasă a acestuia. Cu o asemenea dovadă 

m-aș fi mândrit și mai mult că am fost în urmă cu peste 50 de ani student al prof. Eli 

Ruckenstein și am pregătit examenul de stat sub coordonarea acestuia. 
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Mai multe detalii privind colaborarea mea cu profesorul Eli Ruckenstein am 

prezentat în cartea 50 de ani de la cei mai frumoși 5 ani pe care am scris-o cu ocazia 

împlinirii a 50 de ani de la absolvirea facultății în 1969 [4]. 

[1] R. Nagarajan și R. T. Yang, Ind. Eng. Chem. Res., 35, 1996, 2817-2821. 

[2] Yun Hang Hu, R. Nagarajan, P.Alexandridis, Adv. Colloid Interfac., 244, 2017, 1-5. 

[3] E. Danciu și O. Muntean , Ind. Eng. Chem. Res. 1996, 35, 2822.  

[4] T. Ognean, 50 de ani de la cei mai frumoși 5 ani, Printech, București, 2019. 

Pozele din text sunt copiate după:  

https://www.google.com/search?q=eli+Ruckenstein+fotos&rlz=1C1CHZL_roRO692RO692&oq=eli+

Ruckenstein+fotos&aqs 
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