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In memoriam  

Profesor dr. chim. ORTANSA LANDAUER 

18 aprilie 1928 – 8 februarie 2020 

  

Importantă personalitate didactică şi ştiinţifică, Doamna Profesor Ortansa-

Maria LANDAUER a fost cea mai mare parte a carierei și activității sale membră a 

catedrei de Chimie fizică aplicată şi Electrochimie a Institutului Politehnic din 

București (actualmente Universitatea Politehnica din București - UPB), recunoscută 

şi apreciată de colegii din catedră, de comunitatea ştiinţifică din ţara noastră şi din 

străinătate. 

S-a născut pe 18 aprilie 1928 la Ploiești, în familia George PAUL și Ioana 

(NEGULESCU) PAUL, tatăl, director la Compania de distribuție a produselor 

petroliere din Ploiești și mama, profesoară de limba franceză. A urmat Liceul Despina 

Doamna, unul din cele mai renumite Licee de fete din Ploiești. L-a absolvit cu 

calificativul Extra prima Clasa I și și-a continuat studiile la București, la Facultatea 

de Chimie din Universitatea București. 

 A absolvit Facultatea de Chimie, Secția Chimie Fizicală de la Universitatea 
București (numită atunci C.I. Parhon), promoția 1951. În anul 1970 și-a susținut teza 
de doctorat în domeniul cineticii chimice sub conducerea profesorului și 
academicianului Ilie Murgulescu, în a cărui catedră a lucrat după absolvirea facultății.  
 S-a căsătorit cu Ionel Landauer, Director al Institutului de valorificare a 
Produselor Alimentare din București, care a decedat, în anul 1990, în urma unui 
infarct. În anul 1993 s-a recăsătorit cu domnul Duqué Vincent Gérard Louis Adolphe, 
cu dublă cetățenie (belgiană și română), cu care a împărțit tot restul vieții. Se 
cunoşteau din anul 1945, dar, din cauza evenimentelor din acei ani, dl Duqué a plecat 
din România, revenind după 1990. Absolvent al facultății de Electronică în Belgia și a 
două doctorate în Statele Unite ale Americii, a fost președintele pentru Europa a 
Societății Trane U.S. Inc. cu sediul în La Crosse, Winsconsin. 
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După  perioada anilor 1952-1957, timp în care a fost asistentă la Universitatea 

din București, Ortansa LANDAUER și-a continuat activitatea la Institutul Politehnic 

din București (UPB) la catedra de Chimie Fizică şi Electrochimie, ca asistent (1958-

1968), șef de lucrări și conferențiar (1969-1977), apoi profesor din anul 1978. A fost 

membră în Consiliul profesoral al Facultății de Chimie Industrială din UPB o 

perioadă mare de timp și în Senatul UPB (1981-1989) și a condus Catedra de Chimie 

Fizică şi Electrochimie din ianuarie 1991 până la pensionare (1993).  

Ca profesor, este cunoscută de numeroase generații de studenți ai Facultăților 

de "Chimie Industrială" și "Metalurgie" pentru laboratoarele de chimie fizică: 

termodinamică și cinetică chimică și apoi pentru cursurile de Chimie fizică, discipline 

studiate de studenții facultății de Chimie Industrială în decurs de trei semestre în anii 

II și III. Doamna profesor Landauer a rămas în amintirea seriilor de studenți prin 

prestanța deosebită ce impunea apreciere și respect, cursul prezentat la cel mai înalt 

nivel de cunoștințe, preocuparea permanentă de a oferi o înțelegere cât mai completă 

a cunoștințelor predate și, în același timp, prin exigența cerută la examene. 

Pentru studenți și cadre didactice a redactat materiale didactice și științifice, 

între care: îndrumare de laborator, culegeri de probleme (Landauer O., Geană D., 

Iulian O., Probleme de chimie fizică, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1982) și 

cursuri în colaborare cu cadrele didactice de predare din catedră (Chimie fizică, 

Solomon Sternberg, Ortansa Landauer, Cornelia Mateescu, Dan Geană, Teodor Vișan 

(Fig.1) sau ca unic autor (Curs de cinetică chimică). A colaborat la realizarea 

Enciclopediei de Chimie (Editura Științifică și Enciclopedică, vol. 6, 1989) cu Repere de 

chimie fizică. 
 

      

Fig. 1. Lucrări didactice elaborate de Prof. Ortansa Landauer 

 

A participat, a organizat și condus activităţi didactice complementare: 

coordonare a unor lucrări de diplomă (licenţă), teme de cercetare la cercurile 

ştiinţifice studenţesti, cu rezultate premiate la sesiunile ştiinţifice anuale în 

Politehnică și în sesiunile pe ţară. A făcut parte din  comisii de examen de stat. 

După anul 1991, într-o perioadă scurtă, până la pensionare, a condus teze de 

doctorat în domeniul echilibrelor de faze lichid-vapori în sisteme de neelectroliți și 

electroliți, contribuind la formarea unor specialiști care au continuat activitatea de 

cercetare și lucrează în prezent în institute din țară (Institutul de Chimie Fizica "Ilie 

https://www.targulcartii.ro/solomon-sternberg
https://www.targulcartii.ro/ortansa-landauer
https://www.targulcartii.ro/dan-geana
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G. Murgulescu", București) sau din străinătate (Olanda, Canada). În 1996 a fondat la 

Louvain-La Neuve asociația Promotion of University Engineering in Romania 

(https://prabook.com/web/ortansa_maria.landauer/412944). 

Doamna profesor Landauer a fost un pasionat cercetător, continuând cu succes 

lucrările din teza de doctorat din domeniul cineticii chimice și abordând cercetări 

fizico-chimice în medii apoase sau medii organice. După doctoratul de la 

Universitatea din București, a continuat cercetarea în domeniul cineticii reacțiilor de 

hidroliză, inițiind o direcție nouă de cercetare în Institutul Politehnic la Catedra de 

Chimie Fizică şi Electrochimie, creând pe parcurs un colectiv de cercetare (Fig.2-5). 

 
 

  

Fig. 2. Ortansa Landauer, împreună cu 

colega de facultate şi, ulterior de catedră,  

Cornelia Mateescu, în anul 1970 

 

Fig. 3. La susţinerea tezei de doctorat  

a Ligiei Hamplea (prima din stânga), Ortansa 

Landauer cu Prof. Cornelia Mateescu  

şi Prof. Ligia Stoica 

 

 

 

Fig. 4. Colaboratori și colegi de catedră (de la stânga la dreapta: Ion Peleanu, Teodor 

Vişan, Ligia Hamplea, Bogdan Bjola, Olga Iulian, Dan Geanǎ, Aurelia Meghea, Ortansa 

Landauer, Delia Baroga, Cornelia Mateescu, Eugenia Utium, Adina Cotârţǎ, Rica Ţirui), 

18 aprilie 1994 
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Împreună cu colaboratorii săi a publicat lucrări în domeniul chimiei și 

ingineriei chimice:  

– studii de cinetică chimică, reacții de hidroliză a unor esteri alifatici în medii 

mixte de componenți organici sau apa-component organic, mecanism, influența 

solventului, studii comparative ale reacțiilor de hidroliză acidă și alcalină, funcții 

termodinamice de activare (Landauer O., Mateescu C., Iulian O, L’influence du 

solvant sur la vitesse de réaction. L’hydrolyse alcaline de l’acétate, du propionate, du 

butyrate de n-butyle dans le solvant mixte eau-monoéthylenglycol, Rev. Roum. 

Chim,30(9-10), 883- 888, 1985; Landauer O., Mateescu C., Iulian O, Funcții 

termodinamice de activare ale reacției de hidroliză a unor esteri alifatici în apă- 

dimetilsulfoxid, Bul. IPB XLIII (4), 74- 81, 1981); 

– studii de echilibre între faze în sisteme binare de solvenți organici sau apă-

component organic, date experimentale și de modelare, echilibre lichid-vapori în 

sisteme de electroliți, efectul de sare asupra echilibrului lichid-vapori (Iulian O, 

Landauer O., Hamplea L.M., Iliuță M., Vapor-liquid  equilibria in water+1,4-dioxane  

+ N,N-DMF system at 303.15 K, Rev. Roum. Chim., 45(9), 2000; Iliuță M. C., 

Thyrion Fernand C., Landauer Ortansa. M., Effect of Calcium Chloride on the 

Isobaric Vapor−Liquid Equilibrium of 1-Propanol + Water,  J. Chem. Eng. Data 

1996, 41, 3, 402–408; Maria C. Iliuță, Ion Iliuță, Ortansa M. Landauer, Fernand C. 

Thyrion, Salt effect of LiCl on vapor–liquid equilibrium of the acetone–methanol 

system, Fluid Phase Equilibria, 149, (1–2), 1998, 163-176); 

– proprietăți fizico-chimice (vîscozități, densități) ale sistemelor de solvenți 

organici micști sau cu apă, date experientale și modele de calcul (Landauer O., 

Mateescu C., Iulian O, G. Costeanu, Sur la viscosité du système mixte eau- 

tétrahydrofuranne, Rev. Roum. Chim., 27(5), 603- 607, 1982; Mateescu C., Landauer 

O., Iulian O., Sur la viscosité des système mixtes diméthylsulphoxyde-dioxanne, Rev. 

Roum. Chim., 38(1), 13-16, 1993); 

– cercetări tehnico-aplicative în cadrul unor proiecte de cercetare referitoare la 

comportarea unor metale în diferite medii corozive (Landauer O., Mateescu C., Iulian 

O, Influența unor inhibitori de tip amino-fenol-esteri asupra vitezei de coroziune a 

oțelurilor în soluții de acid clorhidric, Metalurgia, 33(12), 663- 673, 1981; Landauer 

O., Mateescu C. Iulian O, Efectul inhibitor de coroziune al unor săruri cuaternare de 

amoniu în soluții de acid clorhidric, Bul. IPB, Seria Chimie XLVI, 56- 63, 1984). 

 Rezultatele au fost diseminate în reviste de prestigiu naționale sau străine 

(Revue Roumaine de Chimie., Fluid Phase Equilibria, J. Chem. Eng, Data, UPB Sci. 

Bull., ELDATA: Int. Electron., J.Phys.Chem.Data, Rev. Chim. Bucharest), 

comunicări la Conferințele Internaționale de Chimie Fizică organizate de Academia 

Română, Conferințele de Chimie și Inginerie Chimicã organizate de Institutul 

Politehnic București și la alte conferințe. 

 A fost distinsă cu titlul de Doctor (honorary) de Universitatea Catolică din 

Louvain-La Neuve, Belgia, 1996.  

Cu ocazia sărbătoririi a 70 ani de la înființarea Facultății de Chimie Aplicată 

și Știința Materialelor, pe 20.11.2008, a primit Diploma de excelență pentru întreaga 

activitate desfășurată cu pasiune și mult suflet în slujba facultății (Fig. 5 și 6).  

 

 

 

https://booksc.org/g/Iliuta,%20Maria%20C.
https://booksc.org/g/Thyrion,%20Fernand%20C.
https://booksc.org/g/Landauer,%20Ortansa%20M.
https://booksc.org/g/Maria%20C.%20Iliuta
https://booksc.org/g/Ion%20Iliuta
https://booksc.org/g/Ortansa%20M.%20Landauer
https://booksc.org/g/Fernand%20C.%20Thyrion
https://booksc.org/g/Fernand%20C.%20Thyrion
https://booksc.org/book/4731633/6e77aa
https://booksc.org/book/4731633/6e77aa
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783812
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783812/149/1
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Fig. 5. La ceremonia de înmânare 

a Diplomei de excelență împreună cu 

Prof Cornelia Mateescu 

Fig. 6. Diploma de excelenţă 

 

Doamna profesor Ortansa Landauer a publicat peste 150 de articole în reviste 

ştiinţifice, monografii şi manuale, a condus contracte de cercetare în calitate de 

director de proiect. Ca educator, a contribuit la formarea multor generaţii de ingineri 

chimişti și a unor apreciați doctori în chimie. A fost un bun organizator şi conducător 

de şcoală ştiinţifică, un prieten devotat şi ȋnțelegǎtor, dar și exigent, a fost un om cu 

suflet mare. Pe parcursul întregii sale activitǎți, a ştiut sǎ-şi apropie colaboratorii, de 

care a fost admirată şi respectată. Doamna Profesor Ortansa Landauer va rǎmâne 

mereu ȋn amintirea colaboratorilor sǎi şi a celor care au cunoscut-o: studenți, 

doctoranzi, colegi și prieteni.  

 

 Prof. Emerit Olga IULIAN, Prof. Emerit Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea Politehnica din București 

olgaiulian@yahoo.com, em_ungureanu2000@yahoo.com 

 

mailto:olgaiulian@yahoo.com
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Evoluția Secţiei Ştiinţele Separării a SChR 

(2008 – 2020) 

 
 

 Evoluția continuă a societății umane generează apariția unui număr tot mai 

mare de compuși chimici cu diverse utilizări, atât ca materie primă și aditivi, cât și ca 

deșeuri sau produși de degradare, ceea ce a impus dezvoltarea unor tehnici de 

separare (extracție, identificare și cuantificare individuală) a acestor compuși din 

matrici tot mai complexe, cu scopul de a evalua calitativ și cantitativ compoziția 

acestora. Metoda de separare este un proces fizic prin care un amestec de substanțe 

chimice este separat în cel puțin două fracțiuni cu compoziții diferite sau două 

fracțiuni cu aceeași compoziție, dar cu structuri stereochimice diferite. 

 În ultimele decenii, s-a conturat tot mai mult separatologia analitică ca un 

domeniu aparte în cadrul chimiei analitice. Termenul „separatologie analitică” a luat 

naștere odată cu descoperirea cromatografiei (Chromatography to Separation 

Science, S. Ahuja, Academic Press 2002), dar a început să fie fundamentat prin anii 

'70 în diverse lucrări științifice (Separation Processes, C. Judson King, McGraw-Hill 

1971; An Introduction to Separation Science, B.L. Karger, L.R. Snyder și C. Horvath, 

Wiley-Interscience 1973; Separation Methods in Biochemistry, C.J.O.R. Moris și 

P. Moris, Pitman 1965, Wiley 1976). 

 În anul 1991, apare cartea Unified Separation Science (Wiley-Interscience) în 

care J. Calvin Giddings crează o imagine unitară asupra separatologiei analitice, atât 

din punct de vedere teoretic cât și aplicativ, sub motto-ul „To mother nature who, 

through separation, has created beauty and bounty from formless matter”. 

 În România, Profesorul emerit dr. doc. Candin Liteanu introduce acest termen 

încă din anul 1981 prin cartea Separatologie analitică, autori Candin Liteanu, Simion 

Gocan și Anișoara Bold, Editura Dacia 1981, Cluj-Napoca (444 pagini, format mare).  
 

  
 

 Astăzi, separatologia analitică este omniprezentă în majoritatea domeniilor 

(farmacie, medicină, genetică, toxicologie, biologie, cosmetică și parfumerie, 

industria alimentară, mediu, agricultură, diverse ramuri ale industriei producătoare de 

bunuri de larg consum și altele) datorită capacităţii sale de a separa, identifica şi 

cuantifica compuşi chimici din matrici diverse şi complexe (lichide, solide și gazoase) 

cu ajutorul tehnicilor moderne şi performante (tehnici de extracţie, tehnici 

cromatografice şi electroforetice, tehnici cuplate cu diverse sisteme de detecţie și altele).  
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 Perioada premergătoare înfiinţării secţiei Ştiinţele Separării 

 În Europa, știinţele separării sunt reprezentate încă din jurul anilor 2000 prin 

organizațiile Central European Group for Separation Sciences, CEGSS 

(www.cegss.ptchem.pl/) și European Society for Separation Science, EuSSS 

(www.mett.hu/eusss/). 

 Urmare a participărilor active la simpozioanele organizate de către CEGSS și 

EuSSS, în vederea creșterii vizibilităţii separatologiei analitice din România la nivel 

european, Societatea de Chimie din România (SChR) a dat curs invitației de a deveni 

membru al acestora, astfel că din anul 2008, SChR devine al 10-lea membru CEGSS, 

iar din anul 2009, membru EuSSS. 

 

  
 

 CEGSS este o societate non-profit care își armonizează activitățile împreună 

cu EuSSS și se bazează pe acordul reciproc al țărilor membre.  

 Obiectivul său principal constă în coordonarea și organizarea itinerantă, 

anuală, a simpozioanelor internaționale privind științele separării (International 

Symposium on Separation Sciences, ISSS) în țările Europei Centrale. De asemenea, 

are în vedere cooperarea mai strânsă între oamenii de știință cu preocupări în 

domeniu din țările Europei Centrale și nu numai. Gazda simpozionului organizat în 

anul respectiv are atribuții și responsabilități de organizare a tuturor activităților 

CEGSS între două simpozioane consecutive. Data și locul acestor simpozioane sunt 

stabilite cu 2–3 ani înainte, în cadrul ședinței biroului de conducere care are loc anual 

în perioada simpozioanelor, astfel încât să se evite suprapunerea cu alte manifestări 

științifice internaționale. Taxele de înregistrare și costurile de cazare sunt menținute 

cât mai scăzute pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de participanți. O 

atenție specială se acordă tinerei generații, prin acordarea de facilități pentru 

participare și premii în urma selecției lucrărilor prezentate. 

http://www.cegss.ptchem.pl/
http://www.mett.hu/eusss/
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 Simpozioanele ISSS vizează aspectele fundamentale şi practice ale metodelor 

de separare, identificare şi determinare a compuşilor chimici din diferite amestecuri 

aflate în matrici complexe, cu accent pe tehnicile de extracție, de analiză 

cromatografică şi electroforetică, pe tehnicile cuplate și multidimensionale, respectiv 

alte tehnici derivate aplicate în scopuri analitice, preparative şi industriale. Aceste 

manifestări științifice oferă tinerei generaţii de cercetători oportunităţi de cunoaștere 

și învățare a noutăților din domeniu aflate într-un progres continuu, stimulând 

totodată și interesul către cercetarea fundamentală și aplicativă.  

 

 

Țările membre în Central European Group for Separation Sciences în 2020 

Nr. 

crt. 

Anul de 

aderare  
Țara 

Societatea reprezentată în 

CEGSS 
Reprezentantul actual 

1 1998 Croația 
Croatian Society of Chemical 

Engineers 

Tomislav BOLANČA  

University of Zagreb 

2 1998 Slovenia Slovenian Chemical Society 

Irena VOVK 

National Institute of 

Chemistry, Ljubljana 

3 1998 
Republica 

Slovacă 
Slovak Chemical Society 

Milan HUTTA 

Comenius University, 

Bratislava 

4 1998 Ungaria 
Hungarian Society for 

Separation Sciences 

Imre KLEBOVICH 

Semmelweis University, 

Budapest 

5 1999 
Republica 

Cehă 

Chromatography and 

Electrophoresis Group of the 

Czech Chemical Society 

Michal HOLČAPEK 

University of Pardubice 

6 2000 Austria 
Austrian Society for Analytical 

Chemistry 

Erwin ROSENBERG 

Vienna University of 

Technology 

7 2000 Italia Italian Chemical Society 

Danilo CORRADINI 

Italian National Research 

Council, Rome 

8 2000 Polonia Polish Chemical Society  

Boguslaw BUSZEWSKI 

Nicolaus Copernicus 

University, Toruń 

9 2007 Ucraina 
Ukrainian Chromatographic 

Society 

Modest GERTSIUK 

Institute of Environmental 

Geochemistry, Kiev 

10 2008 Romania Romanian Chemical Society 

Virginia COMAN 

Babeș-Bolyai University,  

Cluj-Napoca 

11 2019 Serbia Serbian Chemical Society 
Živoslav TEŠIĆ  

University of Belgrade 
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 Aderarea SChR la EuSSS, în anul 2009, a fost precedată de crearea unei secții 

virtuale Ştiinţele Separării, formată din 77 cercetători şi cadre didactice cu preocupări 

în domeniul separatologiei analitice, membri ai Societăţii de Chimie, filialele Cluj, 

Bucureşti şi Galaţi. Oficializarea secției Ştiinţele Separării a avut loc la 20 noiembrie 

2015, la București, în cadrul Adunării Generale a SChR, ca urmare a deciziei Biroului 

Executiv la ședința din 12 octombrie 2015 de reorganizare a activității secțiilor SChR. 

 

 Acțiuni organizate sub auspiciile SChR, CEGSS și EuSSS  

 În perioada 5–9 septembrie 2011, a fost organizat în ţară primul simpozion 

CEGSS, 17th International Symposium on Separation Sciences (17-ISSS), la Cluj-

Napoca (http://17isss.conference.ubbcluj.ro, http://www.17issscluj2011.org), sub 

patronajul SChR, CEGSS, EuSSS, UBB (Universitatea Babeş-Bolyai) şi ANCS 

(Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică). Anul 2011 fiind și Anul 

Internaţional al Chimiei, simpozionul a fost dedicat şi acestui eveniment care 

promovează chimia în rândul maselor largi şi, în special, în rândul tinerei generaţii.  

 

  
 

 Comitetul de organizare al simpozionului a fost format din membri ai SChR și 

ai secției virtuale Științele Separării: președinte: Virginia Coman – UBB, Institutul de 

Cercetări în Chimie „Raluca Ripan”, Cluj-Napoca; comitetul de organizare: Simion 

Beldean-Galea – UBB, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Cluj-Napoca; 

Augustin Curticăpean – Universitatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de 

Farmacie, Tîrgu Mureș; Andrei Medvedovici – Universitatea din București, Facultatea 

de Chimie, București; Edward Muntean – Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, Cluj-Napoca; 

Radu Oprean – Universitatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Farmacie, 

Cluj-Napoca; Victor Corneliu Radu – vicepreședinte-trezorier SChR, Universitatea 

Politehnica București. 

http://17isss.conference.ubbcluj.ro/
http://www.17issscluj2011.org/
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 Ca preambul la simpozion, în zilele de 4 şi 5 septembrie, s-a organizat şcoala 

de vară Transylvania Summer School in Chromatography (tssc2011), ediţia a doua 

Past, Present and Future in Chromatography (http://tssc2011.ilive.ro/parti.html), la 

care au participat 53 de persoane (masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători 

tineri şi consacraţi), din ţară (37) şi străinătate (16). Şcoala de vară a permis atât 

tinerei generaţii cât şi seniorilor, îmbunătăţirea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în 

domeniul ştiinţelor separării, precum şi dobândirea de noi aptitudini practice. Au fost 

susţinute 9 prelegeri tutoriale, dintre care 7 de către profesori renumiţi invitaţi din 

străinătate (Boguslaw Buszewski, Universitatea Nicolaus Copernicus, Toruń, 

Polonia; Attila Felinger, Universitatea din Pécs, Pécs, Ungaria; Pavel Jandera, 

Universitatea din Pardubice, Pardubice, Cehia; Jozef Lehotay, Universitatea Slovacă 

de Tehnologie, Bratislava, Slovacia; Hartmut Frank, Universitatea din Bayreuth, 

Bayreuth, Germania), iar 2 de către cadre didactice din Cluj-Napoca (profesor dr. 

Edward Muntean, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară; 

conferenţiar dr. habil. Simion Beldean-Galea, Universitatea Babeş-Bolyai).  

 
Cursuri susţinute de membrii secției virtuale Ştiinţele Separării: 

Radu Oprean, Eduard Muntean, Simion Beldean-Galea 

 

 Şcoala de vară şi-a continuat activitatea prin participarea cursanţilor la 

lucrările simpozionului 17-ISSS și la vizitele efectuate în cadrul unor laboratoare de 

profil din UBB (Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan”, Facultatea de 

Știința și Ingineria Mediului), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară (Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor), Universitatea de 

Medicină și Farmacie (Facultatea de Farmacie, Departamentul de Toxicologie) și 

Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică.  

http://tssc2011.ilive.ro/parti.html
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 Tematicile abordate în cadrul simpozionului au fost: Aspecte fundamentale ale 

ştiinţelor separării, Noutăţi privind tehnicile de separare şi metodele de detecţie, 

Tehnicile cromatografiei de gaze, de lichide, în strat subțire şi tehnici înrudite, 

Tehnici multidimensionale şi tehnici cuplate, Tehnici de electromigrare, Pregătirea 

probelor, Aplicaţii industriale, Aplicaţii farmaceutice, Ştiinţele vieţii, Controlul 

calităţii şi securităţii alimentelor, Aplicaţii privind studiul mediului, Analiza 

produselor naturale, Aplicaţii în medicina legală, Polimeri, Validare şi Chemometrie. 

 Programul ştiinţific a inclus 32 plenare ale profesorilor invitaţi (29 din 

străinătate), 19 comunicări orale, 7 comunicări orale scurte şi 52 prezentări poster. 

Prin organizarea sesiunii de comunicări orale scurte s-a dorit ca tânăra generaţie de 

cercetători să aibă posibilitatea să prezinte în plen rezultatele muncii lor. Au fost 

organizate expoziţii, 6 vendor seminarii şi un demo seminar de către firme din 

România şi din străinătate, producătoare şi/sau distribuitoare de echipamente, 

accesorii şi consumabile destinate scopurilor analitice.  

 La simpozion au participat 212 cercetători tineri şi seniori, cadre didactice, 

doctori, doctoranzi, masteranzi, studenţi, chimişti și farmacişti (138 din ţară şi 74 din 

străinătate) din 19 ţări din Europa (Anglia, Austria, Belgia, Cehia, Croaţia, Franţa, 

Germania, Italia, Moldova, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria şi 

Ucraina) şi din Asia (Georgia, Iran, Israel, Japonia). 

 

 
 

 Au fost reprezentate 12 universităţi din ţară, 26 din străinătate, 7 institute de 

cercetare din ţară, 12 din străinătate, 2 ONG-uri din ţară și 2 din străinătate, respectiv 

23 agenţi economici din ţară şi 11 din străinătate. 

 Simpozionul a fost mediatizat în direct la TVR Cluj, emisiunea Transilvania la 

zi, precum şi printr-un anunţ Agerpres. 

 Au fost acordate diplome de participare la simpozion şi la şcoala de vară, iar 

lucrările prezentate au fost publicate în rezumat în „Book of Abstracts” (Editura Casa 

Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-133-981-8, 141 pagini), atât în volum cât şi pe DVD. 

 Unele lucrări au fost publicate în numere dedicate: Chromatographia 2012, 

75(17-18), Journal of Planar Chromatography – Modern TLC 2012, 25(6) și Studia 

Universitatis Babeş-Bolyai – Chemia 2011, 56(4).  
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 Au fost apreciate cu Best Poster Award un număr de 8 lucrări, premiile fiind 

conferite de revista Chromatographia (3), CEGSS (1), EuSSS (1), Societatea de 

Chimie din Polonia (1) şi Editura Taylor & Francis (2). 

 Cu ocazia simpozionului, a fost instituită medalia CEGSS 17-ISSS Candin 

Liteanu, In Memoriam profesor doctor docent Candin Liteanu, om de ştiinţă emerit, 

cea mai reprezentativă personalitate din ţară recunoscută internaţional în domeniul 

ştiinţelor separării, în special al cromatografiei de lichide (Candin Liteanu şi Simion 

Gocan, Gradient Liquid Chromatography, Editura Ellis Horwood Ltd., Chichester, 

1974). Această medalie a fost conferită profesorului Simion Gocan, primul doctorand 

al profesorului Liteanu, pentru contribuţiile deosebite aduse la promovarea şi 

dezvoltarea cromatografiei de lichide în ţara noastră. În semn de apreciere şi cinstire 

pentru remarcabila lor activitate ştiinţifică şi profesională în introducerea şi 

dezvoltarea de noi elemente, aspecte și fenomene în teoria ştiinţelor separării, 

medalia a fost de asemenea acordată și unor personalităţi din străinătate participante 

la simpozion: Ernő Tyihák, Pavel Jandera, Hartmut Frank, Heinz Engelhardt, 

Boguslaw Buszewski, Danilo Corradini și Corrado Sarzanini. 
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 La ceremonia de deschidere au participat şi au făcut parte din prezidiu: 

profesor dr. habil. Boguslav Buszewski – preşedintele EuSSS şi preşedintele 

Societăţii de Chimie din Polonia, profesor dr. ing. Victor Corneliu Radu – 

vicepreşedintele SChR, profesor dr. Florin Stamatian – prefectul judeţului Cluj şi 

cercetător științific gradul I dr. Virginia Coman – preşedintele 17-ISSS şi al Filialei 

Cluj a SChR. 
 

 
 

 Tematica abordată, conţinutul şi calitatea de înaltă ţinută ştiinţifică a lucrărilor 

simpozionului au oferit participanţilor informații deosebit de utile pentru realizarea 

unor proiecte de cercetare, optimizarea unor metode şi protocoale de lucru în 

laboratoare de specialitate din universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici, 

potenţiali beneficiari ai rezultatelor cercetării. Simpozionul a facilitat schimbul de 

experienţă dintre specialiştii români şi cei din străinătate, stabilindu-se noi colaborări 

între universităţi. 
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 Activitatea desfășurată de către membrii secției virtuale Științele Separării din 

cadrul SChR a fost apreciată de către CEGSS prin acordarea diplomei și a distincției 

CEGSS, în cadru festiv, la Simpozionul 18-ISSS, septembrie 2012, Toruń, Polonia.  
 

  
 

 

 Acțiuni organizate sub auspiciile secției Științele Separării a SChR  

 Pentru promovarea preocupărilor din țară în domeniul științelor separării, 

întărirea relațiilor dintre membrii secției Științele Separării, conectarea secției la nivel 

internațional, precum și marcarea rolului unor personalități din țară la dezvoltarea 

acestui domeniu, au fost organizate evenimente științifice la care au fost invitați 

specialiști consacrați în domeniu din țară și din străinătate. În această direcție, au fost 

organizate la Cluj-Napoca două simpozioane cu participare internațională, unul 

dedicat memoriei profesorului Simion Gocan Symposium Separation Methods. In 

memoriam Prof. Dr. Simion GOCAN în anul 2017 și altul dedicat celebrării 

Centenarului SChR Symposium SChR Centenary în anul 2018. 

 

 Symposium In memoriam Prof. Dr. Simion GOCAN. Separation Methods 

 Simpozionul a avut loc în perioada 13–14 octombrie 2017, ocazie cu care a 

fost marcată personalitatea profesorului Simion Gocan care, înțelegând importanța 

practică a tehnicilor de extracție și a celor cromatografice în chimia analitică, a avut 

un aport deosebit la dezvoltarea și promovarea științelor separării pe plan național.  

A publicat numeroase cursuri, ghiduri practice, colecții de probleme, articole și cărți 

științifice. Deține 17 brevete de invenție și a condus 12 teze de doctorat, formând 

cercetători pasionați și modelând caractere compatibile cu cercetarea științifică de 

înaltă calitate. Profesorul Simion Gocan lasă în urmă nu numai o valoroasă cercetare 

științifică, ci și numeroși specialiști care aduc tribut memoriei sale. 

 Simpozionul a fost organizat sub egida Facultății de Chimie și Inginerie 

Chimică din cadrul UBB și a SChR–Filiala Cluj. Membrii secției Științele Separării 

și-au adus contribuția atât la partea organizatorică cât și la cea științifică a acestui 

simpozion. Din Comitetul de organizare au făcut parte trei membri din Biroul de 

conducere a secției (Simona Cobzac, Virginia Coman, Simion Beldean-Galea) care au 

susținut și prezentări orale. 
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 La simpozion au participat și au prezentat comunicări orale foști doctoranzi 

(Simona Cobzac, Liana Mureșan, Neli Olah, Simion Beldean-Galea), colaboratori 

(Gabriela Câmpan – Anglia, Nelu Grinberg – SUA), colegi (Claudia Cimpoiu, 

Tiberiu Frențiu, Ladislau Kékedy, Eugen Darvasi, Michaela Ponta, Anamaria Hosu, 

Dorina Casoni, Castelia Cristea, Gabriela Nemeș, Anca Silvestru, Virginia Coman 

etc.) care i-au fost studenți, precum și invitați străini (Didier Thiébaut – Franța, 

Maria Concetta Bruzzoniti și Luca Rivoira – Italia) care au apreciat personalitatea 

profesorului. Mulți dintre cei prezenți sunt membri ai secției Științele Separării. 
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 Lucrările prezentate la simpozion au fost publicate într-un număr omagial în 

revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Seria Chemia, 2017, 62(3).  

 

 
 

 

 SChR Centenary Symposium  

 Pentru a marca 100 de ani de la înființarea Societății de Chimie din România 

și 10 ani de la aderarea la CEGSS, secția Științele Separării a organizat la Cluj-

Napoca în data de 28 octombrie 2018 simpozionul SChR Centenary sub auspiciile 

SChR și UBB (Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan”, ICCRR, și 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului). 

 Tematica abordată a cuprins tehnici de separare avansate (cromatografia în 

fază gazoasă, lichidă, strat subțire; cromatografia de schimb ionic, electroforeza 
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capilară), metode cromatografice cuplate și multidimensionale, tehnici avansate de 

prelucrare a probelor, metode de detecție, aplicații ale științelor separării, 

chemometrie și prelucrări de date. S-a urmărit promovarea importanței științelor 

separării în viața cotidiană, familiarizarea doctoranzilor cu prezentările orale în limba 

engleză, precum și întărirea colaborărilor dintre membrii secției. 

 O atenție deosebită a fost acordată personalităților (Petru Poni, Constantin 

Istrati, Adriano Ostrogovich, Neculai Costăchescu, Gheorghe Spacu, Eugen 

Angelescu, Raluca Ripan, Ilie Murgulescu, Costin Nenițescu, Emilian Bratu, Coriolan 

Drăgulescu, Cristofor Simionescu, Constantin Luca, Candin Liteanu, Simion Gocan) 

care au contribuit la dezvoltarea chimiei în România, precum și la formarea, 

consolidarea, dezvoltarea și prestigiul SChR. Scurte biografii au fost introduse în 

broșura simpozionului.  

 

 

 

 
http://100schr3s.conference.ubbcluj.ro/ 

 

 

 Simpozionul a fost deschis cu o prezentare succintă a istoricului Societății de 

Chimie din România și cel al secției Științele Separării de către Virginia Coman, 

președintele secției, urmată de un scurt moment muzical folk realizat de colega 

Adriana Andreica (chitară) împreună cu Andrada Faur (vioară). 

  
 

http://100schr3s.conference.ubbcluj.ro/
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 Profesorul emerit Hartmut Frank de la Universitatea din Bayreuth, Germania, 

invitat la simpozion, a susținut prima plenară (Sustainability in a chemical 

perspective. A matter of training in science and ethics), urmată de cea a profesorului 

Andrei Medvedovici de la Universitatea din București, membru în Biroul Secției 

Științele Separării (Selectivity: the right amount to be considered in analytical 

approaches). 
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 Simpozionul a continuat cu 8 prezentări keynote și 8 prezentări orale scurte de 

câte 7 minute fiecare, susținute de către membrii secției Științele Separării. 
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 Organizarea de conferințe cu invitați străini 

 Biroul secției Științele Separării a organizat la Cluj-Napoca conferințe cu 

invitați din străinătate, care au prezentat prelegeri deosebit de interesante și captivante 

în domeniu, la care au participat masteranzi, doctoranzi, cercetători tineri și seniori. 

Menționăm câteva: 

 Dr. Barbara Barycza, Department of Chemistry, Wrocław University of 

Environmental and Life Sciences, Wrocław, Polonia, a susținut două conferințe::  

„Determination of xenobiotics by using separation and hyphenated techniques for 

environment, food and human health purposes” (21 iunie 2017) și „Chemical and 

enzymatic modifications of betulin and betulinic acid” (23 iunie 2017). 

 Prof. dr. Maria Concetta Bruzzoniti, Department of Chemistry, University of 

Torino, Italy, a susținut conferința „Recent advances and environmental applications 

of ion chromatography” (12 octombrie 2017). 

 Prof. dr. habil. Agnieszka Kita, Department of Food Storage & Technology, 

Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Polonia, a 

susținut două conferințe: „Potato processing: raw material and technology of fried 

potato products; quality aspects and nutrition value” (25 aprilie 2018) și „Technology 

of vegetable oils: methods of extraction, refining and modifications, quality aspects” 

(2 mai 2018). 

 

  

 

Promovarea/Participarea la manifestări ştiinţifice sub egida CEGSS și EuSSS 

 Membrii secției Științele Separării au participat activ cu lucrări plenare, 

comunicări orale şi poster la simpozioanele itinerante International Symposium on 

Separation Sciences organizate sub egida CEGSS și EuSSS: 18-ISSS, 2012, Toruń, 

Polonia (Virginia Coman, Miuţa Filip, Irinel Badea); 19-ISSS, 2013, Poreč, Croația 

(Virginia Coman); 20-ISSS, 2014, Praga, Cehia (Virginia Coman, Dorina Casoni, 

Rodica Briciu); 21-ISSS, 2015, Ljubljana, Slovenia (Virginia Coman, Simion 

Beldean-Galea, Adela Pintea, Radu Oprean); 22-ISSS, 2016, Toruń, Polonia (Virginia 
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Coman, Simion Beldean-Galea); 23-ISSS, 2017, Viena, Austria (Virginia Coman, 

Miuța Filip, Mihaela Vlassa); 24-ISSS, 2018, Jasná, Low Tatras, Slovacia (Virginia 

Coman, Maria Pojar-Feneșan), 25-ISSS, 2019, Łódź, Polonia (Virginia Coman, 

Simion Beldean-Galea). De asemenea, membrii secției au participat cu prezentări 

poster și la alte simpozioane organizate sub egida EuSSS: „32nd International 

Symposium on Chromatography” (ISC 2018) Cannes-Mandelieu, Franța (Simion 

Beldean-Galea); „40–44th International Symposia on Capillary Chromatography 

(ISCC)” and „13–17th GCxGC Symposium”, 2016–2020, Riva del Garda, Italia 

(Simion Beldean-Galea). 

 Secția Științele Separării promovează, prin membrii săi, secția în cadrul unor 

manifestări științifice de profil. În acest sens, la solicitarea secției, SChR a acordat 

suport financiar constând în taxa de participare la simpozionul internațional HPLC 

2017, Praga, Cehia, doctorandei farmacist Ruxandra Chira, membră a secției, care a 

prezentat o lucrare poster.  

 Secția Științele Separării are în prezent un număr de 85 de membri, aparținând 

filialelor Cluj, București, Bacău, Galați și Oradea. 

Adresa e-mail: stiintelesepararii_schr@yahoo.com 

 

 Luând în considerare evoluția rapidă a separatologiei analitice și a rolului pe 

care îl are în dezvoltarea societății umane, secția Științele Separării își propune să 

promoveze și să mediatizeze prin toate mijloacele avantajele oferite de acest domeniu 

științific. În acest sens, secția va organiza în anul 2021 un simpozion național, iar în 

anul 2023 cel de-al 28-lea International Symposium in Separation Sciences, în acord 

cu candidatura aprobată în cadrul CEGSS. De asemenea, vor fi organizate ocazional 

mese rotunde, prelegeri și alte acțiuni de promovare care vor fi aduse la cunoștința 

membrilor secției.  

 

 
Cercetător științific gradul I 

Dr. Virginia COMAN 

Institutul de Cercetări în Chimie  

„Raluca Ripan” 

virginia.coman@ubbcluj.ro 

președinte secția Științele Separării 

secretar general CEGSS 2019–2024 

Conferențiar  

Dr. habil. Simion BELDEAN-GALEA 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului 

 

simion.beldean@ubbcluj.ro 

vicepreședinte secția Științele Separării 

 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Prezentarea Secției  

Chimia pentru Patrimoniul Cultural 

din SChR 

 
În ultimele decenii, chimia și-a dezvoltat noi valențe ca disciplină la granița 

dintre așa numitele știinte exacte (sciences dures) și umanioare, jucând un rol din ce 

în ce mai important în înțelegerea, protejarea și transmiterea moștenirii noastre 

culturale, iar chimiștii sunt solicitați din ce în ce mai des să participe la găsirea de 

soluții inovative și sustenabile pentru rezolvarea provocărilor cu care se confruntă în 

prezent patrimoniul cultural. Odată cu dezvoltarea tehnologică, instrumentele pentru 

analiza neinvazivă (fără atingerea obiectului) și nedistructivă (fără prelevare) a 

operelor de artă, precum și echipamentele portabile / transportabile au devenit 

esențiale pentru studiul, caracterizarea și interpretarea artefactelor. De exemplu, 

compoziția și structura materialelor din obiecte de interes artistic și istoric, furnizează 

informații prețioase cu privire la contextul în care acestea au fost create (proveniență, 

datare, tehnică de realizare), precum și indicații utile pentru stabilirea condițiilor 

corespunzătoare de depozitare și de expunere, facilitând astfel elaborarea și 

optimizarea soluțiilor de conservare-restaurare. Chimiștilor le revine și misiunea de a 

proiecta materiale și tehnologii noi, inclusiv nanomateriale și nanotehnologii, care să 

permită dezvoltarea de soluții pentru creșterea rezilienței si sustenabilității 

patrimoniului cultural expus riscurilor datorate schimbărilor climatice în curs, 

catastrofelor naturale, turismului de masă, sau amplasării în zone cu risc natural 

ridicat sau în zone de conflict.  

La nivel internațional, conservarea patrimoniului cultural are o istorie lungă,  

fiind recunoscută ca profesie de sine stătătoare abia de la jumătatea secolului trecut, 

odată cu înființarea International Institute for the Conservation of Museum Objects 

(IIC) și apariția publicației Studies in Conservation. Apariția științei conservării este, 

prin urmare, rezultatul colaborării din ce în ce mai stânse dintre profesioniștii din 

domeniul cultural (i.e. conservatori, restauratori, muzeografi, paleografi, istorici de 

artă etc.) și cercetătorii din domenii precum chimia, fizica, biologia, știința 

materialelor, ingineria etc. Rezultatele unor asemenea activități transdisciplinare 

dedicate patrimoniului cultural au început să devină din ce în ce mai vizibile prin 

diseminarea în cadrul congreselor internaționale organizate de instituții precum IIC, 

ICOM (International Council of Museums), ICOMOS (International Council of 

Monuments and Sites) și ICCROM (International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property), și publicarea în reviste de 

specialitate.  

În țara noastră, chimia asociată conservării și restaurării ia naștere ca o 

consecință a Legii nr. 63 din 1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural național al 

Republicii Socialiste România, lege prin care au fost înființate 12 laboratoare zonale 

de conservare-restaurare în care au fost cooptați chimiști, fizicieni și biologi. 

Activitatea de pionierat desfășurată de aceștia, oglindită în studiile publicate 
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împreună cu specialiști restauratori* este remarcabilă, cu atât mai mult cu cât aceste 

laboratoare nu au beneficiat de o infrastructură de cercetare a materialelor istorice și 

arheologice adecvată, iar accesul la literatura de specialitate din străinătate a fost 

multă vreme foarte limitat. După 1990, deschiderea oferită de colaborarea cu 

laboratoarele de profil din Europa Occidentală și SUA, precum și accesul la literatura 

de specialitate, au permis chimiștilor investigatori din muzee să caute soluții pentru a 

implementa metodele de analiză învățate în cadrul stagiilor de specializare din 

străinătate în studiul patrimoniului cultural românesc, creându-se astfel premisele 

colaborării cu specialiști din universități și institute de cercetare. Rolul fundamental al 

acestei colaborări a devenit din ce în ce mai evident în ultimul deceniu prin includerea 

patrimoniului cultural în strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare.  

În contextul european și național al începutului de mileniu, comunitatea 

chimiștilor din România a înțeles care este misiunea pe care este chemată să o 

îndeplinească la nivel național, dar și importanța conectării la strategia patrimoniului 

cultural european pentru secolul XXI. Această nouă strategie urmărește o abordare 

incluzivă, sustenabilă, de îmbogățire culturală, și implică nu doar autoritățile publice 

locale, naționale și europene, dar și toate părțile interesate relevante, integrând astfel 

în manieră sinergică contribuția oamenilor de știință, a profesioniștilor din domeniile 

cultural-creativ și social, a organizațiilor (naționale și internaționale), a voluntarilor și 

a societății civile. Astfel, începând cu anul 2012, Societatea de Chimie din România 

și-a desemnat un reprezentant în nou formatul Grup de lucru "Chimia pentru 

Patrimoniul Cultural" din cadrul Societății Europene de Chimie, iar în 2017 a fost 

aprobată înființarea Grupului de lucru omonin în cadrul Societăţii de Chimie din 

România. Grupul de lucru și-a definit următoarele obiective: 

• Realizarea unei platforme naționale care să permită dialogul și colaborarea 

permanentă și activă a chimiștilor, biochimistilor, inginerilor chimiști din muzee, 

universități și institute de cercetare, în beneficiul patrimoniului cultural. 

• Colaborarea cu cercetători din domeniu din țară și din străinătate în vederea 

creării de consorţii pentru elaborarea de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și de 

transfer tehnologic dedicate patrimoniului cultural. 

• Promovarea realizărilor chimiștilor și a altor specialiști din România, precum 

și a patrimoniului cultural românesc prin organizarea de manifestări ştiinţifice 

naţionale cu participare internaţională. 

• Stabilirea unor noi contacte ştiinţifice cu secțiile/diviziile similare ale altor 

societăți naționale de chimie, organizații din domeniul conservării patrimoniului 

cultural etc. 

• Organizarea unor evenimente de popularizare a rolului chimiei în înțelegerea, 

protejarea și transmiterea moștenirii noastre culturale care să dezvolte o atitudine 

responsabilă și pro-activă în rândul cetățenilor.  

După aproape trei ani de la înființarea sa, Grupul de lucru "Chimia pentru 

Patrimoniul Cultural" numără 43 de membri. Mulți dintre aceștia, direct implicați în 

cercetarea patrimoniului cultural de peste 15 ani, sunt autori a numeroase articole 

 
* A se vedea publicația "Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal", editată de 

Muzeul Național de Istorie a României în 1981, 1982 și 1984  
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științifice, fiind recunoscuți în grupurile de specialitate din Europa și din întreaga 

lume. Tineri chimiști, dar și chimiști cu experiență îndelungată s-au alăturat recent 

Grupului, fascinați de posibilitatea aplicării instrumentelor chimiei și ingineriei 

chimice în studiul și în slujba patrimoniului cultural. Activitățile acestora se 

desfășoară deopotrivă în centre de cercetări din muzee, în institute de cercetare și 

universități.  

Palmaresul bogat al Grupului a permis transformarea sa într-o nouă secție a 

Societăţii de Chimie din România prin votul unanim al membrilor Biroului Executiv 

al Consiliului SChR prezenți la ședința din 17 februarie 2020.  

Dintre activitățile cele mai relevante organizate de membrii Grupului de lucru 

în perioada 2017 – 2019, amintim: 

a) Organizarea ediției a 5-a a Congresului Internațional "Chemistry for 

Cultural Heritage (ChemCH 2018)", 3 – 7 iulie 2018, București 

http://www.chemch2018.ro/ 

Evenimentul, organizat cu patronajul și ajutorul financiar al Ministerului 
Cercetării și Inovării, sub auspiciile Societății de Chimie din România și ale Societății 
Europene de Chimie, a fost susținut de instituții de cultură precum Muzeul Național al 
Literaturii Române, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I", Biblioteca Academiei 
Române, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Municipiului București. 
Imaginea României contemporane a fost promovată de un număr impresionant de 
parteneri din mediul economic românesc prin rețeaua Proud to be Romanian, valori 
autentice ale României (https://www.proudtoberomanian.ro/). La ceremonia de 
deschidere a lucrărilor Congresului ChemCH 2018 au fost rostite cuvinte de salut de 
către Profesorul Rocco Mazzeo, coordonatorul Grupului de lucru Chemistry for 
Cultural Heritage (WP CCH) din EuChemS, Profesorul Victor-Corneliu Radu, 
reprezentant al Societății de Chimie din România (SChR), Dr. Octaviana Marincaș, 
reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării, Prof. Mireille Rădoi, Directorul 
Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", gazda congresului, Profesorul Ioan 
Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române, co-organizator al 
Congresului și Dr. Elena Badea, reprezentant al SChR în WP CCH-EuChemS, 
Președintele Congresului ChemCH 2018 (Figura 1). 

Congresul ChemCH 2018 s-a bucurat de un auditoriu format din peste 170 de 
participanti, contribuțiile prezentate fiind în număr de 49 comunicări orale 
(11 conferințe invitate, 4 conferințe key-note, 34 prezentări orale) și 71 comunicări 
poster, cu 36% mai multe decât cele prezentate în cadrul editiei a 4-a. În Figura 2 este 
surprinsă o imagine din timpul prezentarii sustinute de Prof. Costanza Miliani, lector 
invitat, de la Departamentul de Chimie, Universitatea din Perugia, coordonatorul 
științific al laboratorului mobil MOLAB pentru analiza in situ non-invazivă a 
obiectelor de artă (http://www.iperionch.eu/molab/). Unul dintre premiile acordate 
celor mai interesante și bine prezentate postere a fost obținut de Dr. Claudiu Șendrea, 
membru al Secției "Chimia pentru Patrimoniul Cultural" pentru lucrarea cu titlul "A 
New Effective Approach to Assess the Degradation of Historical and Archaeological 
Leather". Din cele 25 de articole publicate în numărul special al revistei Heritage 
Science dedicat congresului, șase (6) sunt rezultatul unor studii realizate în România. 
(https://www.springeropen.com/collections/chemch2018) 

https://www.springeropen.com/collections/chemch2018
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Fig 1. Deschiderea oficială a lucrărilor 

Congresului ChemCH 2018. 

Fig. 2. ChemCH 2018 - Prof. Costanza 
Miliani, lector invitat 

 b) Organizarea edițiilor a 5-a și a 6-a ale Seminarului și Workshop-ului 
ETICCH "Emerging Technology and Innovation for the Conservation of 

Cultural Heritage" 13 -14 septembrie 2017 și 11 – 13 septembrie 2019, Sibiu 

Evenimentele au fost organizate în colaborare cu Centrul de Pregătire a 
Conservatorilor şi Restauratorilor (CePCoR) din cadrul Complexului Național 
Muzeal ASTRA Sibiu și cu Asociața Știința și Patrimoniul Cultural în Conexiune 
(i-CON), București (Figurile 3-4). Acest parteneriat și-a dovedit eficiența și succesul 
în promovarea progreselor înregistrate în ultimii ani de cercetarea românească în 
domeniul transdisciplinar al științei patrimoniului, asigurând o excelentă vizibilitate la 
nivel național a manifestării, precum și recunoașterea la nivel internațional a acesteia. 
Continuitatea organizării Seminarului și a Workshop-ului ETICCH demonstreză 
potențialul chimiștilor din România de a răspunde nevoilor profesionișilor din 
muzeele, bibliotecile, arhivele și colecțiile de pe teritoriul României, cât și capacitatea 
acestora de a dialoga și colabora îndeaproape cu parteneri din întreaga lume. 

 

  

 
 

 

Fig. 3. ETICH 2017 – imagini surprinse în timpul înscrierii participanților, a sesiunilor 

știintifice și a workshop-urilor tematice  
https://muzeulastra.ro/wp-content/uploads/2020/08/book-of-abstracts-ETICCH-2019-final.pdf 
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Fig. 4. ETICCH 2019 – a: Prof. Katarina Vizárová și Prof. Radovan Tiňo, Universitatea 
Tehnologică din Bratislava; b: Dr. Jeannette Jaqueline Lucejko, Universitatea din Pisa, și 
Prof. Bruno Brunetti, Universitatea din Perugia;  c: Dr. Heike Winkelbauer, Universitatea din 
Viena și d: imagini surprinse în timpul workshop-ului "Conservation of artefacts made of plant 
material – hands on interventions". Filmul realizat cu participarea unora dintre oaspeții 
Seminarului ETICCH 2019 este accesibil la https://youtu.be/T0Y2oq3WtLY?t=298 

c) Organizarea, în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române a 
Conferinței "100 de ani de Chimie – Costin Nenițescu, fondatorul chimiei 

organice moderne românești" 

  Conferința a fost susținută de Profesorul Sorin Roșca, Președintele SChR, în 

cadrul ciclului "Conferințele Centenarului" organizate cu ocazia celebrării 

Centenarului Marii Uniri (Figura 5. Afișul Conferinței). 

https://mnlr.ro/conferintele-centenarului-o-suta-de-ani-de-chimie-romaneasca-prof-dr-ing-sorin-rosca/ 

 

Fig. 5.  Afișul Conferinței "100 de ani de chimie" 

"Istoria recentă a chimiei în România, de la 

aspectele academice și cercetarea științifică de vârf 

la domeniul industrial și la viața culturală, precum 

și personalitatea remarcabilă a lui Costin Nenițescu 

vor fi prezentate de prof. dr. ing. Sorin Roșca într-o 

conferință excepțională joi, 15 noiembrie 2018, ora 

18.30, la sediul MNLR din Strada Nicolae 

Creţulescu nr. 8." 
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d) Întâlniri anuale ale Grupului de lucru "Chimia pentru Patrimoniul Cultural" 
Aceste întâlniri au fost găzduite de edițiile 2017 și 2019 ale Seminarului și 

Wokshop-ului ETICCH, precum și de Congresul ChemCH 2018. În aceste contexte, 
evenimentul a constituit de fiecare dată o oportunitate pentru atragerea de noi membri 
din domeniul muzeal, strategia Grupului fiind aceea de a avea o reprezentare mai 
mare la nivel național prin diversitatea domeniilor cărora aceștia le aparțin. De 
asemenea, atât ETICCH, cât și ChemCH au reprezentat platforme de succes pentru 
prezentarea rezultatelor specialiștilor din România și de stabilire și/sau consolidare a 
unor relații de colaborare cu parteneri din țară și din străinătate. 
 În ultimii ani, membrii Secției Chimia pentru Patrimoniul Cultural au atras 
fonduri publice naționale și europene pentru proiecte de cercetare în domeniul 
prezervării și valorificării patrimoniului cultural, fiind astfel conectați permanent la 
rețelele naționale și internaționale din domeniu și contribuind în mod semnificativ la 
recunoașterea importanței aspectelor chimice ale științei patrimoniului în România și 
la integrarea României în spațiul cultural european. Un obiectiv major al Secției 
pentru următorii ani este integrarea infrastructurilor de cercetare dedicate 
patrimoniului cultural din România în infrastructura europeană E-RIHS (European 
Research Infrastructure for Heritage Science, http://www.e-rihs.eu/) prin crearea 
nodului E-RIHS România.  

Patrimoniul cultural este format din totalitatea bunurilor care reprezintă o 
mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, 
indiferent de regimul de proprietate al acestora (Legea 182/2000). Conservarea, 
protecția, restaurarea și punerea în valoare a acestor bunuri unice și neregenerabile 
este o datorie care revine întregii societăți, fiind însă puternic influențată de politicile 
publice în domeniu. În acest context, membrilor Secției Chimia pentru Patrimoniul 
Cultural le revine misiunea de a atrage și pregăti tinerii chimiști care vor proteja 
avuția culturală a României pentru următoarele generații, de a responsabiliza cetățenii 
prin conștientizare și instruire, dar și de a dezvolta politici publice eficiente și a le 
propune decidenților. 

Dr.ing. Elena BADEA 
Grupul Cercetări Avansate pentru Patrimoniul Cultural (ARCH Lab), 

Departamentul de Cercetare Pielărie, Institutul de Cercetare Pielărie – Încălțăminte (ICPI), 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie (INCDTP), București, 

Departamentul de Chimie, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova 
elena.badea@unito.it, cpc.schr@gmail.com 
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Eveniment 
 

Aniversarea a 70 de ani de la înființarea Revistei de chimie 
 

Revista de Chimie a organizat, conform deja unei tradiții, sărbătorirea apariției 

neîntrerupte, din anul 1950 până în prezent, eveniment cu un caracter special pentru 

comunitatea științifică a chimiei, din România. Manifestarea a avut loc în data de 

04 martie 2020, la Hotel Hilton, Athénée Palace - Sala Regina Maria (figura 1).  

Au participat numeroase personalități de marcă din România, care activează în 

mediul academic, universități, spitale, institute naționale de cercetare-dezvoltare, dar 

și specialiști din companii de profil (figurile 1-2).  

Deschiderea a fost făcută de noul Redactor șef, Prof. dr. ing. Gabriel-Lucian 

RADU, care a felicitat și a mulțumit, în numele întregii echipe redacționale, celor 

prezenți, membrilor bordului editorial, referenților de specialitate și tuturor autorilor, 

aceștia făcând posibilă apariția Revistei de Chimie. În prima parte, a luat cuvântul 

Editorul șef, dr. ing. Petru FILIP (figura 4) care a făcut o prezentare exhaustivă a 

celor mai importante momente ale parcursului de 70 de ani, a rememorat și adus în 

atenția auditoriului personalitățile românești implicate și legate de existența revistei. 

Prof. dr. Sorin I. ROȘCA, Președintele Societății de Chimie din România 

(figura 5), a avut o intervenție ce a emoționat întreaga audiență, constituindu-se în 

imboldul de a crede în ceea ce facem şi cu convingerea obţinerii rezultatelor dorite. 

Prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU a avut cuvinte de susținere și de 

îndemn pentru continuarea activităţii revistei ce a permis formarea şi dezvoltarea 

profesională a multora dintre actualii specialiști. Dna. Prof. dr. ing. Gheorghița JINESCU 

(figura 6) a amintit câteva din momentele definitorii ale parcursului Revistei de 

Chimie, din ultimii ani. În continuare, dintre cei prezenți au intervenit cu alocuțiuni, 

s-au înmânat diplome și medalii ca o recunoaştere a meritelor celor premiaţi şi a 

importanţei Revistei de Chimie pentru întreaga lor activitate. Au fost reprezentate 

instituţii, ca: Universitatea Timișoara, UMF-Iași, Universitatea Politehnica din 

București – Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Universitatea 

Oradea,  

ECOIND etc. 

Redacția Revistei de Chimie a oferit Diplome de onoare pentru numeroase 

personalități și instituţii (universități, facultăți, institute), confirmând astfel 

contribuțiile definitorii la ridicarea cantitativă și calitativă a lucrărilor publicației. Au 

fost acordate mai multe Diplome de merit acelor autori care au performat în mod 

susținut în ultimii ani și unor lucrări care au avut un număr important de citări. 

   În partea a doua, Redactorul șef a făcut o prezentare a noutăților care au fost 

operate la nivelul prezentării (coperta, template etc.) și la cel al modului de 

interacțiune cu autorii și referenții printr-o platformă on-line. Astfel, după 70 ani de 

activitate, revista se aliniază standardelor internaționale, în acest mod consolidând și 

îmbunătățind calitatea demersului de diseminare al rezultatelor cercetărilor din 

domenii variate (chimie, petrochimie, inginerie chimică, echipamente de proces, 

biotehnologie, protecția mediului, aplicații în medicină, stomatologie sau farmacie). 

Revista de Chimie confirmă oferta sa - online și open access - prin care se pot face 

cunoscute rezultatele studiilor originale și integrabile în baze de date cu mare 

vizibilitate la nivel internațional. A urmat o prezentare, făcută la invitația redacției, de 
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către Dl. V.VELTER de la UEFISCDI–Biroul de scientometrie. Prezentarea fiind una 

consistentă, specializată, foarte bine receptată de auditoriu, a avut date, informații 

statistice ce au exprimat nivelul atins de revistă, dar și date critice care să conducă la 

unele acțiuni de corecție pe viitor.  

  

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 

 
Fig. 6 

În final, au fost intervenții, discuții libere ale participanților care au menționat 

că întâlnirea a reprezentat o ocazie specială, de bilanț și de încredere, că direcțiile de 

până acum vor continua și vor evolua. Dl. Ion ANDRONACHE, Managerul general, 

a reafirmat că, pe viitor, activitățile Revistei de Chimie vor ține seama de criteriile de 

calitate, pentru a avea o publicație modernă, performantă și cu respectarea unei 

tradiții confirmate și cu acest prilej. 
 

Prof. Gabriel-Lucian RADU 

Universitatea Politehnica din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului  

glradu2006@gmail.com 

http://www.chimie.upb.ro/
http://www.chimie.upb.ro/departamente/chimie-analitica-si-ingineria-mediului
mailto:glradu2006@gmail.com
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Dezinfectanţi pentru suprafeţe şi igienă personală   

 
 Pandemia COVID-19 extinsă la nivel mondial a generat un șoc fără precedent 

pentru sistemele de sănătate şi pentru societate în general. În mod particular, sistemul 

educațional a fost astfel supus unor modificări drastice ce țin de abordarea predării şi 

învățării. 

Suntem deja intraţi într-o competiţie nemijlocită cu limitarea efectelor 

generate de virusul SARS-CoV-2, iar din acest moment, succesul depinde de fiecare 

în parte, de formarea profesională, de respectarea unor reguli sanitare şi sociale care 

să conducă la o diminuare a transmiterii infecției.  

Traversăm un moment în care avem nevoie de specialişti şi de aportul acestora 

în principalele domenii ale vieţii.  

În acest context, au fost formulate noi produse cu rol dezinfectant, iar mediul 

academic şi de inovare din România, universitățile şi institutele de cercetare au lucrat 

în sprijinul societăţii şi au dezvoltat diverse soluţii care să contribuie la oprirea 

răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi de asemenea, să limiteze la maximum efectele 

negative ale acestuia. 

În sens larg, dezinfectanţii sunt agenţi chimici care pot ucide sau inactiva 

microorganismele vegetative. Dezinfectanții variază în funcție de spectrul lor de 

activitate, de modul de acțiune și de eficienţă. Unii dezinfectanţi sunt bacteriostatici - 

împiedică dezvoltarea populației bacteriene. În acest caz, dezinfectanţii pot provoca 

modificări selective și reversibile ale celulelor prin interacțiunea cu acizii nucleici, 

inhibarea enzimelor sau pătrunderea în peretele celular. Alți dezinfectanți sunt 

bactericizi - distrug celulele bacteriene prin diferite mecanisme care includ 

deteriorarea structurală a celulei; autoliză; liza celulară şi scurgerea sau coagularea 

citoplasmei. În cadrul acestor grupări, spectrul de activitate variază. Astfel, unii 

dezinfectanți sunt eficienți împotriva microorganismelor vegetative Gram-pozitive și 

Gram-negative, în timp ce alţii sunt eficienţi împotriva ciupercilor. Unii dezinfectanți 

sunt sporicizi (sporii sunt cele mai dificile forme de microorganisme eliminate de pe 

suprafețe. Un agent chimic nu trebuie să fie sporicid pentru a fi clasificat ca 

„dezinfectant” sau „biocid”. Astfel, dezinfecţia se referă frecvent la un agent care 

poate distruge sau inhiba microorganismele vegetative. Majoritatea dezinfectanților 

posedă proprietăți virucide.  

Aşadar, chimia dispune de metodele şi mijloacele necesare limitării efectelor 

unor pandemii. În esență, chimia este o ştiință experimentală care are o contribuţie 

decisivă în lupta dusă împotriva unor evenimente nefaste pentru omenire şi pentru 

societate în ansamblul său.  

Având la bază o abordare prudentă şi realistă, dar şi dorinţa vie de participare 

activă în procesul de limitare a răspȃndirii virusului SARS-CoV-2, începȃnd din luna 

martie pȃnă în prezent, la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor au fost 

preparate mai multe loturi de produse cu rol dezinfectant. Produsele preparate sunt de 
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fapt dezinfectanţi pentru suprafeţe dar şi dezinfectanţi pentru igienă personală. Este 

de menţionat faptul că alături de dezinfectanţii pentru suprafeţe, care au fost preparaţi 

conform ghidului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii sau conform protocoalelor 

consacrate în Microbiologie, a fost formulat şi un produs nou - destinat igienei 

personale, în prezent acest produs fiind autorizat de instituţiile abilitate. 

Soluțiile dezinfectante preparate au diverse utilizări: dezinfectarea 

suprafeţelor (birouri, mese, scaune, dulapuri, mânere de uşi/geamuri, mână curentă 

scări, pardoseală, băi, pervaz geamuri, suprafeţe de sticlă sau plastic, tăblii scaune, 

pupitre, canapele, tastatură, mouse şi ecran calculatoare, telefoane, tablete etc.) şi 

igiena personală (dezinfecţia mȃinilor). Soluţiile preparate au fost etichetate 

corespunzător şi au fost însoţite de instrucţiuni de utilizare. Cea mai mare parte a 

produselor cu rol dezinfectant au fost utilizate pentru dezinfectarea spaţiilor din 

campusurile Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (cămine studenţeşti, sedii ale 

Facultăţilor, spaţii administrative) dar mai ales la începutul pandemiei, cȃnd pe piaţă 

nu existau suficiente variante de produse cu rol dezinfectant eficiente pentru limitarea 

răspȃndirii virusului SARS-CoV-2, o parte din dezinfectanţii preparaţi  au fost donaţi 

unor centre medicale care aveau stringentă nevoie. 

Aşadar, din luna martie pȃnă în prezent au fost realizate 6 loturi de astfel 

produse cu rol dezinfectant care însumează circa 3000 L. În tot acest parcurs au fost 

derulate cu sprijinul conducerii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi 

campanii de promovare media, prilej cu care îi mulţumim domnului Rector Mihnea 

COSTOIU pentru sprijinul acordat necondiţionat. 

În continuare sunt redate cȃteva imagini din campaniile media şi din diversele 

momente în care, în cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor au 

fost preparate produsele cu rol dezinfectat. 
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Este de subliniat faptul că această activitate laborioasă de preparare a 

soluţiilor cu rol dezinfectant a fost posibilă cu aportul unei echipe formate din cadre 

didactice universitare, personal tehnic şi studenţi doctoranzi.  

Pe această cale, le adresez mulţumiri colegilor direct implicaţi, cadre didactice 

- Prof. dr. ing. Dan Mihăiescu, Conf. dr. ing. Daniela Istrati, Prof. dr. Ioana Lăcătuşu, 

Conf. dr. ing. Adina Gavrilă, Prof. Daniela Simina Ştefan, Prof. dr. ing. Ştefania 

Stoleriu, Ş.l. dr. ing. Ioana Asofiei, As. dr. Alina Moroşan, Conf. dr. ing. Matei 

Raicopol, personal administrativ şi tehnic - Adm. Şef Cornelia Jinga, Lidia Pricope, 

Lidia Baciu, Florentina Racoveanu, Luminiţa Constantin şi studentei doctorand - 

Giovanina Lupu. 
 

 

Prof. dr. ing. Cristina ORBECI  

Decan - Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

cristina.orbeci@upb.ro 
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CSSNT, un jucător cheie în rezolvarea “puzzle-urilor” din 

nanotehnologie 

 
Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT) este o 

platformă de cercetare-dezvoltare și inovare înființată în anul 2011, în cadrul 

Universității POLITEHNICA din București, de către Prof. Dr.rer.nat Marius 

Enăchescu, cercetător cu expertiză recunoscută la nivel internațional, fiind unul 

dintre pionierii în proiectarea și construirea sistemelor 

STM-AFM ca instrumente de 

bază pentru investigarea 

suprafețelor la scală atomică 

și nanometrică (Technical 

University of Munich, 

Germania, 1990-1994). 

CSSNT a reușit încă de la începuturile sale, prin 

intermediul proiectului „SPFM-LA – SPFM 

technologies solutions in ionic reactions in soil and 

building waste nanocomposites based on carbon 

nanotubes for energy and environment applications”, 

dar și a altor proiecte naționale/internaționale câștigate, să își doteze laboratoarele cu 

echipamente de înaltă performanță, dar și să atragă colaboratori externi străini. În anul 

2014, ca urmare a câștigării și implementării proiectului NANODIS co-finanţat din 

Fonduri Structurale Europene, CSSNT și-a modernizat laboratoarele prin 

achiziţionarea unor echipamente de sinteză, caracterizare și micro- și nano-fabricare 

de ultimă generaţie, unele dintre acestea având caracter unic la nivel naţional, dar şi 

două laboratoare unice la nivel european, care acoperă cerinţele unei game vaste 

de domenii ale ştiinţei, având o contribuţie reală în procesul de transfer al informaţiei 

fundamentale către valoarificarea acesteia în piaţa economică. 

 

CSSNT se angajează să ofere SOLUȚII științifice INOVATOARE 
 

CSSNT-UPB are caracter multidisciplinar, desfășurându-și activitatea în 

prima linie a nanoștiinței și nanotehnologiei, în principal, prin cercetări 

experimentale efectuate cu ajutorul echipamentelor de ultimă generație din cele 14 

laboratoare de TOP de care 

dispune, ce vizează sinteza și 

caracterizarea următoarelor 

generații de micro- și nano-

materiale, micro- și nano-structuri, 

dar și fabricarea de micro și 

nano-dispozitive, utilizate în 

aplicaţii ca senzori, biosenzori, 

celule solare, sisteme micro-electro-mecanice (Micro-Electro-Mechanical Systems - 

MEMS), nano-tranzistori cu efect de câmp (nanoscale Field Effect Transistors - 

nanoFETs), micro- și nano-electronică, nano-optică, îmbrăcăminte inteligentă etc., 

capabile să satisfacă cele mai exigente şi critice nevoi societale. Sistemele de ultimă 

http://www.cssnt-upb.ro/
https://cssnt-upb.ro/pro/spfm-la/?lang=en
https://cssnt-upb.ro/echipamente/
https://cssnt-upb.ro/echipamente/
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generație din dotarea CSSNT-UPB sunt ghidate cu succes de experți în cercetare cu 

înaltă calificare, cu mulți ani petrecuți în instituții de cercetare de top din lume, 

printre care Universitatea Tehnică din Munchen (TUM) și Institutul Max Plank-

Heidelberg, Germania; Laboratorul Național Lawrence Berkeley și Universitatea din 

California, Davis, SUA; Hokkaido Universty, Sapporo, Japonia etc. 

 

METROLOGIE pentru MICRO- și NANOELECTRONICA de MÂINE 
 

În prezent CSSNT-UPB este implicat în 7 proiecte H2020 – ECSEL, ce 

vizează domeniul micro- şi nano-electronicii: REACTION, R3-PowerUp, PIn3S, 

MADEin4, IT2, BEYOND5 şi OCEAN12, dar şi în alte proiecte naţionale şi 

internaţionale. Principalele activități de cercetare derulate de CSSNT în cadrul 

proiectelor H2020-ECSEL vizează abordarea unor tematici reprezentative și de 

interes European și global, dintre 

care menționăm următoarele: (1) 

Metrologie avansată pentru 

dezvoltarea de măşti EUV, ce 

permit realizarea de circuite 

integrate cu noduri electronice 

de 3 nm; (2) Metrologie avansată 

pentru dezvoltarea tehnologiei de 

circuite integrate cu noduri electronice de 2 nm; (3) Metrologie avansată la micro- şi 

nano-scală pentru integrarea tehnologiei RFSOI în noi domenii precum cel de 

senzoristică şi comunicare 5G; (4) Metrologie de înaltă precizie pentru componentele 

şi sistemele electronice din Industria Digitalizată 4.0. Câteva exemple din 

numeroasele metode metrologice aplicate în cadrul acestor proiecte, pot fi văzute mai 

jos. 

Departamentul de Microscopie avansată de Scanare cu Sondă (Scanning 

Probe Microscopy - SPM) al CSSNT, printr-o mare varietate de tehnici, cum ar fi 

microscopia de forță atomică (Atomic Force Microscopy - AFM), microscopia de 

scanare prin tunelare (Scanning Tunneling Microscopy - 

STM), microscopia optică de scanare în câmp apropiat 

(Scanning Nearfield Optical Microscopy - SNOM), 

microscopia de scanare a forței de polarizare (Scanning 

Polarization Force Microscopy - SPFM), ce furnizează 

informații detaliate despre proprietățile fizice ale 

suprafețelor materialelor, reprezintă un element cheie 

pentru cercetare, care permite abordarea multor 

provocări lansate de nanotehnologie. Astfel, Laboratorul SPM efectuează în mod 

obișnuit: a) imagistică cu rezoluție atomică 

prin AFM, în aer și umiditate controlată; b) 

analiză morfologică a suprafețelor, ce oferă 

informații despre rugozitatea acestora la 

scală nano- și sub-nano; c) o gamă largă de 

investigații electrice la nanoscală, cum ar fi 

rezistența locală, potențialul de suprafață și 

capacitatea, care permit analiza componentelor micro- și nanoelectronice; d) 

caracterizare nanomecanică foarte specifică prin nanosclerometrie, adică măsurători 

https://cssnt-upb.ro/pro/
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cantitative ale modulului Young și ale durității; e) cartografierea la micro- și 

nanoscală a proprietăților de adeziune; f) măsurători magnetice localizate; g) studii 

ale proprietăților nano-optice la o rezoluție dincolo de limita de difracție a luminii; h) 

unghiul de contact și fenomenele de udare la rezoluție nanometrică care implică 

tehnica SPFM, de ex. profile ale micro- și nano-picăturilor sau bio-materialelor moi; 

și i) cartografierea constantei dielectrice la micro- și nano-scală prin SPFM, precum și 

identificarea defectelor și a contaminanților la scală nanometrică. 

Departamentul de Microscopie Electronică Avansată și Nanofabricare. 

Pentru o înțelegere exhaustivă a materialelor, este necesară utilizarea mai multor 

metode de caracterizare a suprafeței, 

inclusiv prin Microscopia Electronică de 

Baleiaj cuplată cu Spectroscopia de 

Raze X Dispersivă (Scanning Electron 

Microscopy-Energy Dispersive X Ray 

Spectroscopy – SEM-EDX). Laboratorul 

avansat de Microscopie Electronică joacă 

un rol cheie în această direcție datorită 

capacității sale de a furniza informații detaliate despre compoziția morfologică, 

chimică, dar și despre semnătura cristalografică a materialelor. Acest laborator este, 

de asemenea, echipat cu un sistem de litografie cu fascicul 

de electroni (Electron-beam Lithography - EBL), care 

este un instrument ideal ce facilitează fabricarea diferitelor 

nanostructuri și nanodispozitive, dar și cu un sistem 

complex cu 4 nano-manipulatoare, ce pemite atât 

manipularea nano-obiectelor, cât și micro-/nano-

caracterizarea proprietăților electrice și mecanice ale 

acestora (ex. caracteristică I-V, nano-indentări etc.). 

Sistemele SEM-EBL, SEM-sistem 4 nano-manipulatoare, combinate sunt 

instrumente cheie în fabricarea nanodispozitivelor electronice în CSSNT, de ex. nano-

FET. Departamentul de microscopie electronică al CSSNT, este de asemenea, dotat 

cu un echipament de ultimă generație SEM-EDX care este echipat și cu un sistem cu 

fascicul de ioni focalizat (Focused Ion Beam - FIB), care facilitează fabricarea 

controlată a nano-dispozitivelor, dar care permite și prepararea de lamele pentru 

microscopul electronic de transmisie (TEM), efectuarea de măsurători de tip “cut and 

see” etc. 

Departamentul de sinteză de nanomateriale, nanostructuri și depuneri 

straturi subțiri. Folosind reactorul său de ablație laser, CSSNT-UPB produce o mare 

varietate de nanomateriale pe bază de carbon de înaltă calitate și puritate, de ex. 

nanotuburi de carbon 

cu un singur perete, 

nano-cepe de carbon 

și grafenă etc. 

Reactorul de ablație 

și metoda de 

preparare a țintei sunt în curs de brevetare și au fost premiate cu medalii de aur în 

competițiile internaționale de inovare, de ex. Innova Brussels 2016, Geneva 

Inventions 2017, Innova Barcelona 2017.  

https://cssnt-upb.ro/sistem-de-nano-manipulare/
https://cssnt-upb.ro/sistem-de-nano-manipulare/
https://cssnt-upb.ro/fets/
https://cssnt-upb.ro/fets/
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Dincolo de nanomaterialele carbonice, CSSNT se ocupă, de asemenea, de 

dezvoltarea și sinteza unei game largi de noi materiale metalice, semiconductoare și 

oxidice nanostructurate, inclusiv: nanoparticule (de exemplu, Au, Cu, Si, ZnO, 

Al2O3, TiO2); nanofire și nano-ciuperci (de exemplu, Ni, NiFe, NiMo, CoSb, WO3, 

InP, GaAs, GaN, CdTe); nanobenzi (de exemplu, InP, GaAs, GaN); nanopereți (de 

exemplu, InP, GaAs, GaN) și filme subțiri prin diferite proceduri chimice și 

electrochimice utilizate pentru aplicații în celule solare, baterii, producerea de 

hidrogen prin electroliza apei, 

micro- și nano-electronică etc. 

Filmele subțiri sau stack-urile 

de filme subțiri și 

monostraturile auto-asamblate 

(SAM) sunt, de asemenea, 

obținute folosind metode fizice de depunere, cum ar fi depunerea cu laser pulsat 

„MBE”, pulverizarea prin magnetron, evaporarea termică, evaporarea cu fascicul de 

electroni etc. Prepararea și evaluarea diferitelor materiale termoelectrice (nano), de 

ex. CoSb3, Bi2Te3, Sb2Te3, sunt, de asemenea, incluse printre activitățile desfășurate 

în cadrul CSSNT-UPB. O investigație complexă a proprietăților electrice, termice, 

optice și magnetice ale materialelor, într-o gamă largă de temperaturi (1.6K-700K) și 

câmpuri magnetice (± 9T), este, de asemenea, posibilă datorită echipamentului Cryo 

de ultimă generație din dotare.  

Departamentul de analize fizico-chimice și structurale. Departamentul este 

dotat cu un Difractometru de raze X (XRD), care permite identificarea și 

cuantificarea fazei cristaline, determinarea dimensiunii 

cristalitelor, a parametrilor de rețea, precum și evaluarea 

și cuantificarea stresului/tensiunii structurale etc. Un alt 

echipament cheie din cadrul acestui departament este 

Spectrometrul Confocal micro-Raman, ce permite 

identificarea materialelor și a gradului de cristalinitate al 

acestora, dar și stresul/tensiunea din structură pentru 

probe cu diametre de până la 300 mm (ex. plachete de Si, 

SiC). Laboratorul oferă și alte servicii de cercetare, 

printre care: identificarea grupărilor funcționale prezente 

într-un material prin Spectroscopie în Infraroșu cu Transformată Fourier (FTIR), 

caracterizare optică prin Spectrofotometrie în Ultraviolet și Vizibil (UV-VIS), 

evlauarea grosimilor de strat prin Fluorescență de Raze X (XRF), XRD sau 

Elipsometrie, analiză elementală cantitativă și calitativă prin XRF etc. 

Departamentul de testare celule solare și dispozitive MEMS. Acest 

departament oferă o gamă largă de servicii de cercetare dintre care amintim: 

evaluarea eficienței celulelor solare folosind 

Simulatorul Solar; măsurarea caracteristicii 

Curent-Tensiune a unei celule solare la întuneric; 

măsurarea caracteristicii Curent-Tensiune a unei 

celule solare în prezența luminii; măsurarea 

eficienței cuantice a celulelor fotovoltaice în 

condiții ambientale; caracterizarea electrică a dispozitivelor pe chip-uri sau direct pe 

plachete de până la 200 mm cu ajutorul sistemului 4 Point-Probes Station sau cu 

ajutorul Sistemului cu 4 nano-manipulatoare în SEM; testarea rezistenței la defectare 
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a dispozitivelor pe chip-uri sau direct pe plachete de până la 200 mm în medii 

controlate (condiții atmosferice extreme), cu ajutorul echipamentelor din cadrul 

Departamentului de coroziune (camera de ceață, camera cu pulverizare salină).  

Departamentul de coroziune al CSSNT-UPB are capacitatea de a efectua 

diferite teste de laborator accelerate pentru a evalua performanțele de coroziune ale 

diferitelor materiale și acoperiri 

metalice, inclusiv testarea rezistenței la 

coroziune a materialelor în umiditate 

controlată cu Camera de Ceață; testarea 

rezistenței la coroziune a materialelor în 

atmosferă de dioxid de sulf cu Camera 

de Ceață; testarea rezistenței la 

coroziune a materialelor în vapori pulverizați folosind diferite soluții de sare cu 

Camera de Pulverizare Salină; tratarea termică a materialelor în atmosferă controlată 

N2/N2H2 (95:5)/Ar; teste de coroziune electrochimică, cum ar fi curbele de 

polarizare potențiodinamică, spectroscopie de impedanța electrochimică (EIS), dar și 

evaluarea potențialului de coroziune în timp. 

 

Laboratoare UNICE în EUROPA 
 

Printre cele mai noi facilități adăugate familiei CSSNT-UPB prin investiția de 

12 milioane de euro realizată, Laboratorul de nano-optică - o platformă ideală 

pentru experimente Tip-Enhanced Raman Spectroscopy – ce are capacitatea de a 

efectua măsurători chimice (Raman) simultane și co-localizate cu studii ale 

proprietăților fizice ale suprafeței prin 

tehnicile SPM. Laboratorul SEM-

STEM-ZC-EDX (Scanning Electron 

Microscopy – Scanning Transmission 

Electron Microscopy – Z Contrast – 

Energy Dispersive X Ray) pentru 

măsurători simultane și co-localizate este 

o altă facilitate importantă adăugată. 

Sistemul combinat SEM-STEM de ultimă 

generație are capacitatea de a efectua mai 

multe tipuri de măsurători pentru aceeași probă, pe aceeași zonă, în condiții identice. 

Aceste două laboratoare nu sunt deținute de alte infrastructuri europene de cercetare 

și asigură, de asemenea, furnizarea de informații specifice (unice), consolidând 

poziția internațională a CSSNT. 

 

COLABORAREA este cheia pentru abordarea marilor provocări GLOBALE 

 

CSSNT-UPB consideră că cercetarea științifică la un nivel excepțional se face 

prin (re)unirea unor cercetători din diferite domenii de expertiză, dar cu obiective 

comune. CSSNT-UPB are un istoric plin cu numeroase parteneriate de cercetare de 

succes cu entități globale din industrie și mediul academic, cum ar fi: 

STMicroelectonics (STMi) -Italia, STMi- Grenoble, STMi-Malta, SOITEC, Bosch, 

II-VI Co., Okmetic, Scuba Probe Technologies Corporation, aBeam Technologies 

Corporation, CEA-LETI, IMEC, BESI, AMIL, ASML, Thermofisher, Lawrence 
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Berkeley National Laboratory, Weizmann Institute of Science, Technical University 

of Munich (TUM), Holon Institute of Technology, Umeå University și Porto 

University etc. CSSNT-UPB își deschide ușile 

pentru parteneri din întreaga lume, părți ale unor 

instituții academice și/sau industriale care 

împărtășesc aceeași transparență și deschidere, 

oferind acces la toate facilitățile pe care le deține, 

dar și informații din propriile portofolii de 

proprietate științifică și intelectuală, acumulate 

până în prezent. De asemenea, CSSNT 

încurajează și sprijină tinerii interesați de o carieră în cercetare, oferindu-le o mare 

varietate de programe de masterat, doctorat și post-doc, acces la facilități de top, 

asistență de la experți recunoscuți la nivel internațional și o atmosferă prietenoasă de 

lucru. 
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