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Prima adunare generală EURACHEM virtuală 

organizată în 2020 de către România 

Organizaţia europeană Eurachem a fost fondată acum 31 de ani, în anul 1989. 
Scopul său principal definit prin Memorandum of Understanding (MoU) semnat de 
către membrii săi fondatori, este acela de a ajuta la crearea unui sistem de trasabilitate 
internațională pentru analiza chimică (Figura 1) 

La acel moment, exista o activitate internațională restrânsă pe acest subiect, 
conceptul de metrologie în chimie (MiC) fiind greu de utilizat şi implementat. Însă, 
s-au desfășurat o mulțime de activități în evaluarea incertitudinii măsurătorilor fizice 
în urma publicării recomandărilor Grupul de lucru BIPM privind Exprimarea 

incertitudinilor de măsurare din 1980. Cu toate acestea, introducerea incertitudinilor 
de măsurare a atras foarte puţin sau deloc atenția chimiștilor analişti sau a chimiştilor 
în general. 

Figura 1. Eurachem. www.eurachem.org 
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Documentul Guide of Uncertainty Measurement (GUM) a fost publicat în 
1993 pe baza recomandărilor BIPM și este un reper atât de important în metrologia 
dezvoltării încât merită menţionate principiile sale de bază și schimbările pe care 
acestea le-au generat.  Anterior, cea mai mare parte a discuțiilor și raportărilor de 
acuratețe s-au bazat pe conceptul de valoare adevărată și erori aleatorii și sistematice. 
Deoarece valoarea adevărată nu este cunoscută și erorile necunoscute și sistematice 
sunt dificil, dacă nu imposibil de evaluat, determinările de precizie s-au bazat în 
principal pe repetabilitatea măsurătorilor sau, în unele cazuri pe reproductibilitatea 
acestora. GUM a schimbat totul, după cum se menționează încă din introducerea sa: 
„conceptul de incertitudine din acest ghid se bazează pe rezultatul măsurării şi 
incertitudinea sa, mai degrabă decât pe conceptele de valoare adevărată și eroare . 

GUM a fost adoptat destul de rapid pentru măsurătorile fizice, dar, iniţial, a 
fost puţin aplicat în cazul măsurătorilor chimice. Situaţia s-a schimbat radical, ca 
urmare a publicării primului ghid Eurachem/CITAC în 1995. Ulterior, sub presiunea 
organelor de acreditare, evaluarea incertitudinii a devenit o practică comună în 
măsurătorile chimice, așa cum este exemplificat prin utilizarea sa într-un număr mare 
de articole publicate în revista de specialitate, ACQUAL 

Este ciudat că, evaluarea incertitudinii a fost primul pas în aplicarea 
principiilor MiC, mai degrabă decât stabilirea trasabilității rezultatelor măsurării, deşi 
acesta a fost un obiectiv principal Eurachem. 

Scopul Eurachem este de prezenta şi oferi soluţii pentru problemele legate de 
calitate în chimia analitică şi chimia fizică în Europa. Principalele obiective sunt 
stabilirea unui sistem de trasabilitate internațională a rezultatelor măsurătorilor 
substanțelor chimice și promovarea practicilor de bună calitate. 

Calitatea măsurătorii se referă la îndeplinirea cerințelor analitice. Obiectivele 
de calitate ale oricărei analize pot fi ilustrate de către ciclul de măsurare. S-ar putea 
afirma că avem o calitate bună atunci când clientul poate lua o decizie corectă pe baza 
rezultatului analitic, x ± U. 

Eurachem s-a concentrat în principal pe măsurarea, analiza și activitatea de 
evaluare în interiorul laboratorului. Principalele pietre de temelie pentru calitatea 
măsurătorilor sunt: trasabilitatea metrologică; validarea metodei; incertitudinea de 
măsurare, controlul intern al calității şi testarea competenței. Acestea sunt, desigur, şi 
principalele cerințe tehnice din ISO / IEC 17025. 

Evaluarea incertitudinii și stabilirea trasabilității sunt necesare, dar nu sunt şi 
suficiente pentru a asigura calitatea rezultatului analitic. Astfel prin MoU, Eurachem 
a declarat că va promova: conștientizarea problemelor de calitate; strategii de 
asigurare a calității; validarea metodelor; trasabilitatea prin materiale de referință. 

Eurachem are Grupuri de lucru (WG) ce acoperă toate aceste subiecte precum 
și alte activități asociate, precum calitatea în analiza chimică. În prezent, Eurachem 
are 8 grupuri de lucru şi anume: 

➢ Method validation 

➢ Education and Training 

➢ Measurement Uncertainty and Traceability 

➢ Proficiency Testing 

➢ EEE Proficiency Testing - “Proficiency Testing in Accreditation” 

➢ Reference materials 

➢ Uncertainty from Sampling 

➢ Qualitative Analysis 
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Eurachem activează pentru a ajuta laboratoarele în îmbunătățirea calității 
măsurătorilor analitice.  

De-a lungul celor 31 de ani de la formarea Eurachem, multe organizații 
lucrează pentru același obiectiv general: organisme individuale de acreditare 
europene, cooperarea europeană pentru acreditare (EA), Eurolab, EURAMET 
(Asociația Europeană a Institutelor Naționale de Metrologie), IUPAC (Uniunea 
Internațională de Chimie Pură și Aplicată), CCQM (Comitetul consultativ pentru 
cantitatea de substanță şi metrologie în chimie) și, desigur, laboratoarele în sine, toate 
au jucat un rol semnificativ în ultimele decenii.  

Eurachem monitorizează impactul său în ceea ce privește participarea, 
dezvoltarea, implementarea evenimentelor Eurachem și, mai recent, urmăreşte 
preluarea îndrumărilor sale în literatura de specialitate și în standardele emise de către 
alte organizații. Eurachem colaborează îndeaproape cu principalele organizaţii la 
nivel European şi intenaţional care sunt implicate în armonizarea şi standardizarea 
măsurătorilor fizico-chimice (Figura 2). 

Figura 2. Principalele colaborări ale Eurachem. 

Grupurile de lucru au organizat o serie de ateliere internaționale (Workshop), 
au furnizat cursuri de instruire și au publicat o serie de ghiduri (Figura 3), toate aceste 
ghiduri putând fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial Eurachem: 
www.eurachem.org. 

Figura 3. Ghiduri Eurachem. 

http://www.eurachem.org/
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Lista curentă a acestor ghiduri oferă o imagine cuprinzătoare a activităţii 
susţinute a Eurachem de a promova calitatea în determinările chimice. Printre aceste 
ghiduri regăsim: 

➢ Guide to Quality in Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation (2016) 

➢ Accreditation for Microbiological Laboratories (2013) 

➢ Terminology in Analytical Measurement: Introduction to VIM 3 (2011) 

➢ Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes by 

Laboratories (2011) 

➢ Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 3rd Edition (2012) 

➢ Measurement uncertainty arising from sampling, 2nd edition (2019) 

➢ Use of uncertainty information in compliance assessment (2007) 

➢ Setting target measurement uncertainty (2015) 

➢ The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Laboratory Guide to 

Method Validation and Related Topics (2014) 

➢ Planning method validation studies (Supplement) (2019) 

➢ Blanks in method validation (Supplement) (2019) 

➢ Traceability in Chemical Measurement, 2nd edition (2019) 

➢ The Selection and use of Reference Materials (2002) 

Atât ghidurile cât şi pliantele asociate sunt de interes real pentru comunitatea 
chimiştilor analişti, cât şi a chimiştilor în general, astfel că, acestea sunt accesate şi 
descărcate de pe site-ul oficial al Eurachem foarte des, după cum se arată şi în 
diagrama din (Figura 4) 

Figura 4. Descărcări ale Ghidurilor Eurachem în perioada Aprilie 2019 – Martie 2020. 

Un avantaj major al Eurachem este faptul că are organizații membre în 
majoritatea țărilor din Europa, astăzi fiind 32 de ţări participante (Figura 5). Acest 
lucru înseamnă că poate atrage experți din laboratoarele din Europa pentru grupurile 
sale de lucru, dar, de asemenea, organizațiile membre pot organiza workshop-uri și 
cursuri de formare în propria lor limbă folosind ghidurile Eurachem. Spre exemplu, 
Ghidul de Incertitudine (Measurement uncertainty arising from sampling, 2nd 

edition) a fost tradus în 9 limbi și recent în japoneză! 
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Figura 5. Ţările membre Eurachem sunt reprezentate în verde 
Pe hartă nu sunt prezentate Cipru şi Georgia. 

România este membru activ al organizaţiei Eurachem încă din 2001, când a 
fost semnat MoU între ţara nostră şi Eurachem, fiind reprezentă de către Asociaţia 
Eurachem-România. Această Asociaţie Profesională non-profit a fost stabilită în anul 
2000 cu scopul de a promova şi susţine principiile Eurachem şi de a realiza o punte 
între chimiştii analişti din ţara nostră şi cei europeni implicaţi în calitatea 
măsurătorilor în laboratoarele de analize chimice şi nu numai. Din 2009, România 
este reprezentată prin Prof.dr. Eugenia Eftimie Totu – Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, fiind membru ales direct de către Adunarea Generală Eurachem în 
Comitetul Executiv Eurachem, având astfel posibilitatea de a participa concret la 
activitatea specifică a acestei organizaţii europene 

De asemenea, prin intermediul Prof. Dr. E.E.Totu, România este implicată şi 
în activitatea grupurilor de lucru Eurachem: Education and Training şi Qualitative 

Analyis. 

Încă de la înfiinţarea sa, toţi membrii Eurachem au ocazia să interacţioneze 
direct în cadrul Adunării Generale anuale. Pentru anul 2020, aceasta întrunire anuală 
foarte importantă pentru buna funcţionare a Eurachem, trebuia să se desfăşoare la 
Bucureşti, în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, în perioada 25-29 mai 
2020. Totodată, asociat acestei Adunări Generale era programat şi un Workshop 
internaţional sub egida Eurachem şi UPB. 

În condiţiile create la nivel mondial de către pandemia Covid-19, aceste 
lucrări au fost anulate. Cu toate acestea, organizaţia naţională Eurachem-România şi 
UPB au decis ca Adunarea Generală anuală a Eurachem să fie gazduită virtual de 
către România – Figura 6. 
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Figura 6. Anunţul Adunării Generale Eurachem 2020 găzduită virtual de către 

Eurachem-România şi UPB. 

Evenimentul virtual dedicat Adunării Generale Eurachem a avut loc între 27 şi 
28 mai 2020 fiind un real succes al echipei din România. A fost primul eveniment 
organizat online pentru organizaţia europeană Eurachem. Participarea a fost 
impresionanată, fiind prezente pentru prima dată toate ţările membre. În cadrul 
Adunării Generale a fost inclus şi un Forum de Discuţii în cadrul căruia Dr. Richard 
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Mulders, Principal Consultant RESCOP, a avut o prezentare interactivă deosebit de 
apreciată, cu o sesiune activă de întrebări şi răspunsuri (Q/A)( Figura 7). 

Figura 7. Forum Discussions. Q/A session. 

Totoadată, au fost prezenţi şi membri ai Comisiei Europene, Dr. Piotr 
Robouch şi Dr. Hendrik Edmons, membrii ai organizaţiilor europene: CITAC, EA, 
EURAMET, EUROLAB, CCQM, IUPAC sau MetroFood ( Figura 8) 

Figura 8. Webex Virtual Eurachem GA 2020 meeting. 

În cadrul acestei Adunări Generale Eurachem a fost numită noua conducere 
Eurachem pentru următorii 2 ani, Preşedinte Eurachem fiind numită Victoria Jane 
Barwick - LGC Ltd. UK, iar pentru postul de Vice-Preşedinte a fost aleasă Dr. 
Isabelle Vercruysse - BELAB Belgium. În imaginea din Figura 9 este prezentat 
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momentul înmânării virtuale a documentelor de investire de către Dr. Marina 
Patriarca către Victoria Jane Barwick. 

Figura 9. Momentul investirii noului preşedinte Eurachem, Victoria Jane Barwick. 

Lucrările Adunării Generale Eurachem 2020 pe parcursul cărora au fost 
prezentate şi rapoartele de ţară, rapoartele grupurilor de lucru precum şi al 
organizaţiilor internaţionale în care Eurachem este reprezentată, s-a finalizat cu 
şedinta numărul 60 a Comitetului Executiv. Pe parcursul acestei sedinţe s-a subliniat 
importanţa evenimentului virtual organizat de către Eurachem-România şi UPB, ceea 
ce se consideră a reprezenta trecerea Eurachem în era virtuală, conform celor 
subliniate de către Dr. Marina Patriarca, fost preşedinte Eurachem (Figura 10) 

Figura 10. Secvenţe din şedinţa virtuală a Comitetului Executiv Eurachem (nr. 60) 

Ca o continuare a evenimentelor online dedicate Săptămânii Eurachem 2020, 
între 14 şi 15 iulie 2020 se va susţine Workshopul:“Quality assurance for analytical 

laboratories in the university curriculum”, anunţat pe pagina 
www.eurachem2020.ro (Figura 11), organizarea acestuia fiind din nou coordonată de 
către Prof. dr. Eugenia Eftimie Totu – UPB. 
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Figura 11. Virtual Workshop – www.eurachem2020.ro 

Acest workshop este anuntat şi pe site-ul oficial al Eurachem (Figura 12). 
Printre prezentatorii anunţaţi în cadrul acestui workshop se află personalităţi din 
domeniul Chimiei Analitice şi a implementării controlului calităţii în măsurătorile 
chimice. Astfel, vor fi prezenţi pentru prelegeri virtuale interactive: Vicki Barwick – 
Eurachem Chair, Head of Commercial Training at LGC, UK, Prof.dr. Ricardo 

Bettencourt da Silva – University of Lisbon, Portugal, Dr. Elena Neacşu - 
Management of Radioactive Waste Department, 
Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering, 
Prof.dr. Wolfhard Wegscheider – Montanuniversitaet Leoben, Austria, 
Prof.dr. Jacobus Frederick Van Staden – Director PATLAB, Romania, 
Assoc.Prof.ing. David Milde – Eurachem Past Chair, Palacky University in 
Olomouc, Czech Republic, dr. Kriyacos Tsimillis - Division of Quality Assurance, 
Pancyprian Union of Chemists, Dr. Bertil Magnusson – SP Technical Research 
Institute of Sweden, Prof.dr. Cecilia Arsene - Alexandru Ioan Cuza” University of 
Iaşi, Romania, Dr. Victoria Hilbourne - Senior Teaching Fellow University College 
London, Prof.dr. Eugenia Eftimie Totu – University Politehnica of Bucharest. 

. 
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Figura 12. Anunţ Workshop 14-15 Iulie 2020 organiuzat de către Eurachem-România şi UPB 

Workshop-ul va cuprinde şi o secţiune pentru prezentarea interactivă a 
posterelor – Flash Presentation 

Desfăşurarea Workshop-ului va fi completată cu ședințe în grupuri mici 
(Breakout Sessions) simultane la care cei prezenţi vor putea participa activ în funcţie 
de opţiunea pentru subiectele de interes tratate în cadrul acestor secţiuni paralele. 

Prof. Eugenia EFTIMIE TOTU 

Universitatea POLITEHNICA din București 
Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului 
eugenia.totu@upb.ro 

http://www.upb.ro/
http://www.chimie.upb.ro/
http://www.chimie.upb.ro/departamente/chimie-analitica-si-ingineria-mediului
mailto:eugenia.totu@upb.ro
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* Conferinta BIOATLAS este un forum dedicat specialiștilor din domeniul alimentar și
cel al turismului sau cadrelor didactice universitare. Scopul acestei conferințe este acela de a 
face schimb de informații privind educația, cercetarea, aplicațiile și evoluțiile în domeniul 
turistic și alimentar, dar și de a publica cele mai recente rezultate, subiectele incluzând aspecte 
legate de tehnologiile din domeniul biodiversității și agriculturii, noile tendințe în dezvoltarea 
turismului, IT & C în agricultură, industria alimentară și a turismului etc. 

Conferinţă online 

„Noi tendințe privind detectarea - monitorizarea - 

telediagnosticul pentru științele vieții” 

În perioada 3-4 iulie 2020 s-a desfăşurat cu succes cea de-a 5-a conferință 
internațională - New Trends on Sensing – Monitoring-Telediagnosis for Life Sciences 
(Noi tendințe privind detectarea - monitorizarea - telediagnosticul pentru științele 

vieții) - NT SMT-LS 2020 la care în acest an s-au asociat şi atelierul francofon 
NOMARES şi respectiv conferinţa BIOATLAS*.  

Participanți din diferite universități și institute de cercetare din România și din 
străinatate s-au implicat activ, contribuind la reușita acestei manifestări științifice. 

Iniţiată în anul 2014, conferinţa a parcurs un drum important în aceşti ani în 
care a avut mereu alături parteneri şi colaboratori din ţară (Braşov, Bucureşti, Cluj-
Napoca, Galați, Constanţa etc), dar şi din alte ţări (Italia, Franţa, Spania, Portugalia, 
Slovenia, Norvegia, Brazilia, Rusia, Egipt, USA etc.). 

În acest an, preşedinţii onorifici ai conferinţei NT SMT-LS 2020 au fost 
Prof. Dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rector al Universităţii Transilvania din Braşov 
şi Prof. Dr. Viorel JINGA, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol 
Davila din Bucureşti (http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/committiees/). 

S-a remarcat efortul comun al preşedinţilor conferinţei Prof. Dr. Mihaela 
BADEA (Universitatea Transilvania din Braşov), Conf. Dr. Laura Elena GAMAN 
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din București), Conf. dr. Laura 
FLOROIAN (Universitatea Transilvania din Braşov), Prof. Dr. Liviu GACEU 
(Universitatea Transilvania din Braşov), Prof. Dr. Patrizia RESTANI (Università 
degli Studi di Milano, Italia), Prof. Dr. Jean-Louis MARTY (University of Perpignan 
Via Domitia, Franţa), Prof. Dr. Eleonora-Mihaela UNGUREANU (Universitatea 
Politehnica din Bucureşti) pentru a organiza o conferinţă de înaltă ţinută ştiințifică în 
care experți din diferite domenii ale ştiințelor vieţii, dar şi tineri studenți, masteranzi 
și doctoranzi au susţinut 123 de lucrări științifice sub formă de prezentări plenare, 
prezentări keynote, şi respectiv prezentări orale sau postere. 

Conferința a combinat tematici despre (tele)diagnostic, (tele)monitoring şi 
(tele)management în medicină, noi tendinţe în ştiinţe nutriţionale și controlul 
alimentelor, implicarea (bio)ingineriilor în ştiinţele vieţii 
(http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/topics/) 

A 6-a ediție a atelierului francofon Nouveaux Matériaux pour la 

Reconnaissance Electrochimique des Mineraux et des Espèces Biologiques (New 

materials for electrochemical recognition of inorganic and biological species) 
NOMARES – organizată în mod tradiţional de Societatea Română de Chimie și de 
Universitatea Politehnica din București, a fost realizată în acest an în colaborare cu 
Universitatea Transilvania din Brașov. 

http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/topics/
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Organizată în format online datorită situaţiei pandemice pe care încă o 
traversăm, conferinţa New Trends on Sensing- Monitoring- Telediagnosis for Life 

Sciences a avut prezentări comune, dar şi sesiuni paralele. 
Rezumatele lucrărilor prezentate s-au publicat în cartea de rezumate a 

conferinţei, disponibilă la adresa http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/NT-
SMT-LS-2020-Book-of-Abstracts.pdf 

După două zile de schimb de date şi experienţe științifice, o parte dintre 
participanții noștri au fost premiaţi de către comitetele de analiză ale diferitelor 
secţiuni (http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/awards/) 

http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/NT-SMT-LS-2020-Book-of-Abstracts.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/NT-SMT-LS-2020-Book-of-Abstracts.pdf


16 Buletinul Societății de Chimie din România  Nr. XXVII, 2/2020 

• Young Scientist Paper Award - Simone Biella (Universita Degli Studi di Milano,
Italia),  Mariana Gois Ruivo da Silva (University of Ljubljana, Slovenia)

• Poster Award - Adrian Blidar (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” din Cluj-Napoca), Cristina Adochite (Universitatea Transilvania din
Braşov), Andreea Cernat (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” din Cluj-Napoca), Veronica Anastasoaie (Universitatea Politehnica
din Bucureşti)

• Oral Presentation Award - Natalia Festinger (University of Lodz, Polonia), Jelena
Topić Božič (University of Nova Gorica, Slovenia), Daniel Calaver (Universitatea
Transilvania din Braşov), Oana Lazăr (Universitatea Politehnica din Bucureşti)

După conferinţă, participanţii au fost invitaţi să îşi trimită spre publicare 
lucrările prezentate la numerele speciale din reviste internaţionale de impact ştiinţific, 
beneficiind de reduceri ale taxelor de publicare 
(http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/publications/). 

Pe baza mesajelor pe care le-am primit de la participanţi în timpul derulării 
evenimentului şi după finalizarea acestuia, am observat importanţa subiectelor privind 
posibilitățile clasice și moderne de detecţie a diferiților compuși biologic activi din 
probe de mediu, din matrice alimentare și din produse biologice, pentru a avea o 
alimentație și un mediu sigure, pentru a avea un stil de viață sănătos și pentru a 
preveni / trata anumite situații medicale. 

Adresăm mulțumiri sponsorilor noștri - Synevo România și PalmSens – 
Olanda, precum şi universităților / instituțiilor noastre pentru susținerea participării la 
această conferinţă. 

În timpul acestei conferințe, cu siguranță participanţii au aflat informaţii utile, 
au realizat noi contacte cu persoanele pe care le-au întâlnit virtual. 

Aceste experiențe vor constitui un bun motiv pentru a reveni atunci când va fi 
organizată cea de-a 6-a conferință internațională NT SMT-LS despre noile tendințe 
privind detectarea - monitorizarea-telediagnosticul pentru științele vieții. Cu toate 
avantajele întâlnirilor online (costuri reduse de publicare, lipsa costurilor privind 
deplasarea/cazarea participanţilor), noi toţi sperăm să ne întâlnim personal la 
următoarea ediţie, dacă situaţiile reale naţionale şi internaţionale ne vor permite. 

Prof. Mihaela BADEA, PhD 

Universitatea Transilvania din Braşov 
Facultatea de Medicină 

badeamihaela@yahoo.com 
mihaela.badea@unitbv.ro 

http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Simone-Biella-Young-Scientist-Paper-Award-NT-SMT-LS-2020.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Mariana-Gois-Ruivo-da-Silva-Young-Scientist-Paper-Awards-NT-SMT-LS-2020.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Adrian-Blidar-Poster-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020-1.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Cristina-Adochite-Poster-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020-2.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Andreea-Cernat-Poster-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020-3.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Veronica-Anastasoaie-Poster-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020-4.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Natalia-Festinger-Oral-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Jelena-Topić-Božič-Oral-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Jelena-Topić-Božič-Oral-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Daniel-Calaver-Oral-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/wp-content/uploads/2020/07/Oana-Lazar-Oral-Presentation-Awards-NT-SMT-LS-2020.pdf
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/publications/
mailto:badeamihaela@yahoo.com
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Eveniment 

Adunarea generală EuChemS 2020 

La data de 24 septembrie 2020 a avut loc Adunarea generală EuChemS. 
Adunarea s-a desfășurat după următoarea ordine de zi: 

• Salutul de deschidere al Președintelui EuChemS Profesor Dr. Pilar Goya;
• Agenda adunării prezentată de Secretarul general Dr. Nineta Hrastelj și

aprobarea acesteia;
• Realizări în 2020 prezentate de Președintele EuChemS Prof. Dr. Pilar Goya;
• Prezentarea situației financiare de trezorierul EuChemS Profesor Dr. Eckart

Rühl:
a) Cheltuielile din 2019 ale EuChemS aprobarea auditului;
b) Bugetul EuChemS pentru anul 2021;
c) Raportul auditorilor.

• Prezentare plan de activități în anul 2021;
• Prezentare candidați pentru ocuparea pozițiilor libere din biroul executiv al

EuChemS (5 candidaturi pentru ocuparea a 3 poziții libere în Biroul Executiv
începând cu 2021);

• Rezultatul votului;
• Încheierea Adnării generale EuChemS.

Președintele EuChemS a făcut o scurtă prezentare a acțiunilor din anul 2020,
subliniind condițiile complet diferite generate de pandemia de Covid 19. Desfășurarea 
adunării online nu a permis o participare activă la analiza activitățiilor din acest an. 
Prezentarea a conținut direcțiile de activitate  aprobate la adunarea generală din 2019: 

1. Politici;
2. Conferințe științifice;
3. Premii acordate;
4. Comunicare;
5. Conducere;
6. Administrație;
7. Proiecte.

Realizările în aceste direcții sunt prezentate în continuare.
În ceea ce privește politicile desfășurate, trebuie menționate următoarele  aspecte:
Implementarea politicilor Europene  privind Open Science prin:

❖ Participarea la întâlnirea platformei de Open Science; 
❖ Întâlniri cu membri ai Parlamentului European și webinar pe tema economiei 

circulare; 
❖ Participare activă la ziua europeană pentru cercetare și inovare; 
❖ Participarea EuChemS ca observator la Inițiativa pentru Știință în Europa 

(ISE); 
❖ Elaborarea unei scrisori adresate comisarului European pentru Inovare, 

Cercetare, Cultură, Educație și Tineret privind Open Science. 
EuChemS a participat în calitate de organizator la următoarele evenimente: 

❖ European Science for Health (eursci4health.eu), EuChemS având calitatea de 
membru (Prof. Pilar a condus sesiunea: Innovative Pharmaceuticals); 
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❖ The value is on circularity - Recycling-reusing-reinvesting on critical raw 

materials, webinar organizat în colaborare cu Maria Spyraki, membru al 
Parlamentului European. 
Un alt aspect l-a constituit participarea la o serie de consultări privind 

politicile Europene în domeniu legat de Horizon Europe. 
Evenimentele științifice recunoscute de EuChemS în anul 2020 au fost în 

număr de 20. Dintre acestea sunt de menționat: 

Adunarea EuropeanYoung Chemists’ Network, Sitges, Spain 

Global Women’s breakfast Murcia, Spain 

Congresul European de chimie a fost amânat pentru anul 2022. 
La punctul 3 au fost prezentate premiile ce se conferă de către EuChemS și 

câștigătorii din 2020. 
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În ceea ce privește diseminarea informațiilor s-au enumerat instrumentele 
folosite: Newsletter(lunar), Chemistry in Europe (trimestrial) alături de informațiile de 
pe website http://www.euchms.eu 

Adunările Biroului de conducere sau ale Diviziilor profesionale s-au 
desfășurat conform programului, dar online.  

Proiectele realizate se referă la consultarea privind activitatea profesională a 
membrilor Societăților care formează EuChemS și analiza răspunsurilor oferite de 
participanți. 

După prezentarea făcută de Președintele EuChemS, trezorierul EuChemS a 
discutat bugetul pentru anul 2019, explicând cheltuielile  efectuate. 

S-a trecut apoi la votarea membrilor noi pentru Biroul executiv. Votul SChR a 
fost asigurat de către Prof. Dr. Ing. Radu Cornel desemnat pe baza acordului primit 
din partea tuturor filialelor SChR. 

Dintre cei 5 candidați care au aplicat pentru pozițiile libere din Biroul 
Executiv EuChemS, au fost aleși următorii: 

Prof. Dr, Christophe Copéret, 
Societatea Elvețiană de Chimie 

Prof. Dr.  Artur Silva, 
Societatea Protugheză de Chimie 

Prof. Dr. Renáta Oriňaková, 
Societatea Slovacă de Chimie 

În încheiere, Prof. Dr. Pilar Goya a mulțumit pentru sprijinul acordat în timpul 
ocupării funcței de Președinte și a arătat că, în 2021, funcția de Președinte EuChemS 
va fi ocupată de actualul vicepreședinte Prof. Dr. Floris Rutjes. 

Profesor Dr. Pilar Goya, 
Președinte EUCHEMS 

Prof. Dr. Floris Rutjes, 
Societata Regală Olandeză de chimie 

Profesor emerit Michaela Dina STĂNESCU 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Secretar general SChR 

secretargenschr@gmail.com 

mailto:secretargenschr@gmail.com
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Chimia în serviciul moștenirii culturale  

prin cercetare, inovare și networking –  

Laboratorul ARCH Lab din INCDTP-ICPI București 

La culture est l’ensemble de toutes les formes d’art, d’amour et de pensée, qui au 

cours de millénaires, ont permis à l’homme d’être moins esclave. André Malraux 

Sunt numeroase modurile în care se poate povesti viața și istoria unui popor. 
Moștenirea culturală este unul dintre cele mai potrivite pentru a țese trama povestirii - 
drumul și evoluția unui popor, apelând nu la fantezie, ci la artefacte, fie acestea 
obiecte simple sau opere artistice. Prin mijlocirea științei, ne putem apropia cu mai 
multă precizie de aspectele materiale, dar și de cele afective ale trecutului. 
Într-adevăr, în ultimele decenii, chimia, ca funcție de conservare a moștenirii 
culturale, a realizat un pas uriaș, demonstrându-și calitatea de disciplină matură și 
responsabilă, de știință de frontieră puternică și autoritară. Datorită chimiei, 
conservarea și restaurarea patrimoniului cultural a beneficiat de o adevarată revoluție 
care a introdus materiale și tehnologii inovative, metode și echipamente științifice 
foarte sensibile, non-invazive și non-distructive, dedicate analizei in situ a obiectelor 
de patrimoniu. Aspectele chimice ale științei patrimoniului (heritage science), atât de 
numeroase și variate, au contribuit în mod substanțial la interpretarea și înțelegerea 
patrimoniului cultural printr-o abordare interdisciplinară și prin colaborarea cu 
specialiștii și cercetătorii din domeniul umanist și artistic.  

Indiferent dacă obiectul de studiu este un palimpsest antic, o pictură celebră 
sau un monument arhitectonic, metodele științifice sunt similare, știința patrimoniului 
reprezentând doar o nouă abordare integrată a obiectului de studiu, un termen-
umbrelă introdus recent (2006) care include totalitatea științelor naturii dedicate 
conservării, arheologia și ingineria. Știința patrimoniului are așadar rădăcini profunde 
în chimie și alte științe fizice și inginerești. Să ne amintim doar faptul că Michael 
Faraday a prezentat în 1843, într-o conferință susținută la Royal Institute din Londra, 
studiul său cu privire la deteriorarea copertelor noi din piele tăbăcită cu extracte 
vegetale din colecția londoneză a Athenaeum Club Library ca urmare a prezenței 
dioxidului de sulf eliberat în atmosferă de lămpile cu gaz. Un argument specific 
științei conservării cercetat de un chimist de renume mondial care beneficiase în 
tinerețe de o perioadă de ucenicie într-un atelier de legătorie – un excelent exemplu 
de interdisciplinaritate timpurie. Deteriorarea pielii cauzată de hidroliza acidă a 
colagenului a fost mai târziu numită putrezirea roșie a pielii (redrot), fenomen care se 
manifestă prin apariția unei culori roșiatice, urmată de desprinderea stratului așa-
numit de faţă (grain) al pielii și dezintegrarea treptată a întregii stucturi.  

Pentru a întelege compoziția, structura și starea de „sănătate” a materialelor 
utilizate în trecut, precum și tehnologiile de obținere ale acestora, pentru a desluși 
secretele tehnicilor artiştilor și meșteșugarilor, de la modul de obținere a unei anumite 
nuanțe unice - amprentă personală a artistului, până la ingredientele utilizate la 
realizarea unor renumite sortimente de piele jinduite de regi și artiști precum 
faimoasele cuir de Russie sau cuir de Hongrie, pentru a putea deduce proveniența sau 
chiar perioada în care materialele au fost realizate, avem acum la dispoziție o 
multitudine de tehnici şi echipamente pentru o analiză științifică precisă și foarte 



Buletinul Societății de Chimie din România  Nr. XXVII, 2/2020 21 

amănunțită. Interpretarea unui singur obiect de patrimoniu sau chiar a unei întregi 
colecții este mult facilitată de nivelul de cunoștiințe acumulat precum și de nivelul 
foarte avansat al tehnologiilor disponibile. Studiul obiectelor care constituie 
moștenirea noastră culturală a devenit astfel mai provocator, dar și mai fascinant. 
Putem afirma că, grație cercetărilor interdisciplinare și a rezultatelor cu adevărat 
inovatoare obținute în ultimele două decenii, a devenit din ce în ce mai clar faptul că 
patrimoniul cultural este în primul rând important prin valoara sa intrinsecă, fiind 
considerat unul din pilonii fundamentali ai strategiilor pentru nevoile sociale și 
identitare ale comunităților. Studiul patrimoniului constituie și o oportunitate pentru a 
genera progres științific și tehnologic, dar și inspirație pentru industriile creative.  

Având în vedere diversitatea și omniprezența patrimoniului cultural la nivel 
național, european și global, doar elementele definitorii din punct de vedere istoric, 
cultural sau artistic pot beneficia de un studiu aprofundat (caracterizare, diagnostic și 
monitorizare). Chiar și în aceste condiții este necesar un efort semnificativ, atât din 
punct de vedere tehnic (existența unui număr semnificativ de infrastructuri științifice 
și tehnice) cât și din punct de vedere al resursei umane (cercetători, conservatori, 
restauratori, curatori), pentru a culege (măsura) și colecta (organiza în baze de date) 
informațiile necesare, pentru a înțelege și interpreta, și apoi decide modul de 
gestionare (conservare, valorificare) al fiecărui element de patrimoniu. Mai mult 
decât atât, colecțiile de obiecte de patrimoniu au o evoluție specific dinamică: se 
dezvoltă și se deteriorează continuu, în funcție de gradul de utilizare, de condițiile 
ambientale și de tipologia și proprietățile materialelor. Percepția valorii acestora este, 
de asemenea, dinamică, fiind puternic influențată de cutumele și fenomenele sociale. 
Secolul XX a descoperit „consumul colaborativ” (collaborative consumption) și 
„economia colaborativă” (sharing economy), fenomene care au determinat o 
reevaluare a atitudinii și, implicit, a comportamentului față de obiectele de patrimoniu 
a consumatorilor conștienți, educați și informați asupra valorii culturale și a valorii 
economice, respectiv asupra valorii individuale și a valorii colective a acestuia. În 
ultimii ani, în România, patrimoniul cultural imobil a început să fie experimentat prin 
consum direct („utilizare” sau „re-utilizare”), valoarea de utilizare/re-utilizare 
individuală/comunitară directă a patrimoniului cultural imobil fiind în creștere. În 
domeniul patrimoniului mobil au apărut concepte noi precum demografia colecțiilor, 
ecosistemele colecțiilor, managementul sustenabil al colecțiilor au devenit 
instrumente esențiale pentru luarea deciziilor cu privire la modalitățile de valorificare 
a patrimoniului cultural și la prioritizarea acțiunilor de conservare și restaurare. În 
acest sistem nou al economiei multicirculare, un aspect fundamental al gestionării 
patrimoniului cultural este reprezentat de sinergia proceselor de cercetare-inovare, de 
transfer de cunoștințe și de tehnologie, și de conservare (inclusiv conservare şi 
restaurare fizică sau digitală, depozitare, expunere, diverse modalități de valorificare). 
Din păcate, nu întotdeauna calitatea metodologică și tehnică a procesului de 
conservare beneficiază de progresul științific și tehnologic la momentul oportun.  

Toate aceste aspecte, dificil de abordat și de soluționat la nivel local sau chiar 
național, au adus în prim plan nevoia structurării la nivel European a rețelelor 
naționale de infrastructuri de cercetare și documentare. În 2017 Uniunea Europeană a 
decis să finanțeze proiectul H2020 intitulat “European Research Infrastructure for 

Heritage Science – Preparatory Phase (E-RIHS PP)”, după ce, în 2016 E-RIHS 
fusese inclus în foaia de parcurs a European Strategy Forum on Research 

Infrastructures (ESFRI). Rolul cheie al infrastructurii E-RIHS (http://www.e-rihs.eu/) 
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constă în agregarea, dintr-o perspectivă transdisciplinară, științelor naturii și a celor 
umaniste, pentru a găsi soluțiile optime la problemele legate de știința patrimoniului 
cultural, natural și arheologic, de la cercetare la restaurare, de la conservare la 
valorificare, de la monitorizare la management, de la nevoile de protecție la cele ale 
pieței turismului cultural.  

În contextul general al integrării europene, în anul 2017, infrastructurile de 
cercetare din domeniul științei patrimoniului din România, din institute naționale de 
cercetare-dezvoltare, universități și muzee, s-au constituit ca nod național al 
infrastructurii E-RIHS sub umbrela Institutului Național pentru Cercetare-Dezvoltare 
în Optoelectronică, a Institutului Național al Patrimoniului și a Institutului Național 
pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, obținând statutul de observator 
în cadrul proiectului E-RIHS PP. În 2017, nodul E-RIHS România (http://e-rihs.ro/) a 
fost inclus în foaia de parcurs (Roadmap 2017-2025) pentru infrastructurile de 
cercetare din România la categoria infrastructuri de cerctare emergente. E-RIHS Ro 
este așadar o realitate națională care face eforturi pentru a-și crește vizibilitatea la 
nivel european prin colaborările și rezultatele fiecărui membru. Fără o susținere 
financiară asumată la nivel național riscă însă să rămână o infrastructură fragmentată, 
heterogenă și lipsită de o coordonare reală, fiecare dintre membrii rețelei urmând 
strategia proprie pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), și accesând în mod 
individual sau în consorții restrânse fondurile pentru CDI și transfer tehnologic puse 
la dispoziție prin programe naționale și europene. Această imagine lipsită de coeziune 
și sinergie la nivel național este dealtfel reflectată de obiectivele proiectelor realizate 
în consorţii CDI finanțate în cadrul ultimei competiții pentru proiecte colaborative 
2017: https://www.uefiscdi.gov.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi. 

În această conjunctură națională oarecum haotică, cauzată în principal de lipsa 
cronică de stabilitate și predictibilitate în finanțare, evoluează infrastructura de 
cercetare inREACH (https://eeris.eu/ERIF-2000-000U-3916) din cadrul Institutului 
Național Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie din București, parte a nodului 
E-RIHS România. Această infrastructură a fost dezvoltată începând cu anul 2013 în 
sinergie cu activitățile Laboratorului de „Cercetări Avansate pentru Patrimoniul 
Cultural” (ARCH Lab), fiind o nișă în strategia de CDI a institutului. Să ne amintim 
că doar o dată pe an, în România, celebrăm cultura națională și, implicit, moștenirea 
culturală. În plus, efectele economice și sociale pozitive ale culturii și patrimoniului 
cultural sunt greu de cuantificat și de monetizat. Este, prin urmare, dificil de 
argumentat o ecuație în care resursele introduse într-un sistem nu produc efecte 
economice sau sociale măsurabile și cuantificabile pe termen scurt. Dificultatea 
acestei sarcini a impus ca, încă de la început, ARCH Lab să urmeze aceeași strategie 
de succes care a condus la crearea E-RIHS, și anume dezvoltarea unei platforme 
integrate care să permită (i) accesul fizic al utilizatorilor la cunoștințe specializate și 
informații științifice organizate (seturi de date, în mare parte nepublicate), (ii) accesul 
virtual la date științifice referitoare la patrimoniul tangibil (baze de date analitice), 
făcându-le FAIR (Findable-Accessible-Interoperable-Reusable), precum și (iii) 
accesul la o gamă largă de instrumente de laborator și echipamente mobile pentru 
investigații științifice sofisticate realizate pe microprobe sau direct pe obiecte (in 

situ). ARCH Lab este partenerul ideal atunci când se urmărește dezvăluirea 
microstructurii și compoziției chimice a materialelor, când sunt necesare informații 
despre tehnologii și materiale istorice, despre fenomene de îmbătrânire și degradare 
sau despre proveniența și autenticitatea artefactelor. ARCH Lab și-a construit 

http://e-rihs.ro/
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expertiza și și-a rafinat versatilitatea în proiecte de cercetare implementate în 
colaborare cu numeroase instituții de cercetare și academice, și instituții de cultură 
din România și din Europa. Prin contribuția adusă la organizarea tuturor edițiilor 
Conferinței Emerging Technology and Innovation for the Conservation of Cultural 

Heritage (ETICCH 2019, https://muzeulastra.ro/conservare-restaurare/cepcor/noutati-
cepcor/), grupul ARCH Lab și-a îndeplinit misiunea de promovare a colaborării 
transdisciplinare în cadrul comunității de cercetători și specialiști din domeniul 
patrimoniului cultural din România, facilitând accesul acestei comunități la soluții 
concrete și inovatoare pentru îmbunătățirea practicilor curente de conservare și 
valorificare a patrimoniului cultural. 

Emanuel Hadîmbu efectuează analiza 
elementală in situ a pigmenților folosiți la 
decorarea unui manuscris miniat din colecția 
Muzeului Mânăstirii Dragomirna, cu ajutorul 
micro-spectrometrului XRF ELIO.  

Simona Păunescu efectuează analiza vizuală 
premergătoare analizei elementale in situ a 
mumiei de la Muzeul de Etnografie Universală 
“Franz Binder” din Sibiu, cunoscută şi sub 
numele de “mumia cu părul albastru”  

Succesul grupului ARCH Lab în cadrul competițiilor naţionale și 
internaționale de finanțare a cercetarii și inovării a permis achiziționarea unor 
echipamente științifice ce încorporează tehnologii de vârf, care fac posibilă analiza 
non-invazivă și nedistructutivă a operelor de artă, a obiectelor istorice și arheologice, 
direct în muzeu sau în bibliotecă. Printre echipamentele de analiză portabile pe care 
ARCH Lab le pune în slujba nevoilor muzeelor, bibliotecilor, arhivelor, colecțiilor și 
altor instituții culturale se numără două echipamente RMN-MOUSE cu sistem optic 
de repoziționare de înaltă precizie PM 25mm și PM 2.5mm, un micro-spectrometru 
XRF, un spectrometru Raman cu videomicroscop, un sistem pentru microscopie 
termică, un set de microscoape digitale dotate cu lampă UV sau lampă IR, sau 
polarizor, un stereomicroscop cu videocameră, fotocolorimetru digital, pH-metru de 
suprafaţă. Cercetători cu expertiză recunoscută la nivel internațional pot oferi soluții 
pentru documentarea, studiul și conservarea obiectelor de patrimoniu din materiale 
organice precum pielea, pergamentul, hârtia, lemnul, materialele textile naturale, 
artificiale și sintetice, materialele polimerice. De la identificarea materialelor 
componente, caracterizarea acestora și diagnosticul stării de deteriorare, la 
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autentificarea materialelor istorice, de la monitorizarea și follow-up-ul tratamentelor 
de conservare și restaurare, la elaborarea de soluții ad-hoc pentru conservarea și 
consolidarea obiectelor fragile și vulnerabile sau pentru combaterea dăunătorilor 
biologici, ARCH Lab oferă o experiență clădită în multe proiecte naționale și 
internaționale. Amintind doar unele dintre cele mai faimoase opere din palmaresul 
cercetătorilor grupului, trebuie să subliniem faptul că în spatele acestor studii stau ani 
de cercetări, modeste din punct de vedere al vizibilității publicului larg, dedicate 
studiului comportamentului materialelor și al interacției dinamice a acestora cu 
factorii de mediu. Așadar, câteva exemple: Colecțiile de documente pe pergament 
emise de Cancelaria lui Ștefan cel Mare și de carte rară ale Bibliotecii Academiei 
Române, Manuscrisele realizate de cea mai importantă școală de caligrafie și 
miniatură din Moldova, scriptoriul înființat de Mitropolitul Anastasie Crimca la 
Mânăstirea Dragomirna, Tetraevangheliarul lui Nicodim și Codexul Altemberger din 
colecția de manuscrise a Muzeului Național de Istorie a României, Testamentul lui 
Marco Polo păstrat la Biblioteca Națională Marciana din Veneția, Biblia Magna di 

Novalesa aflată în custodia Arhivelor de Stat din Torino. 

Iulia Caniola observă mișcarea de contracție a 
microfibrelor de colagen (microscopie termică) 
prelevate dintr-un scut medieval din piele din 
colecția Muzeului Militar Național “Ferdinand I“ 

Claudiu Șendrea utilizează echipamentul portabil 
NMR MOUSE pentru analiza unor coperte din 
piele – Colecția de Carte Rară a Bibliotecii 
Academiei Române. 

Ca și in viața reală, multe dintre problemele ridicate de patrimoniul cultural 
material sunt pline de incertitudini și dificultăți de abordare. Obiectele de patrimoniu 
sunt de multe ori rare sau chiar unice, au o valoare intrinsecă diferită de cea de 
utilizare, conferită de importanța pe care o au pentru înțelegerea istoriei, a artelor, a 
meșteșugurilor și tehnologiei, a evoluției societății. Deși nu toate obiectele 
considerate ca făcând parte astăzi din patrimoniul cultural au fost create pentru a 
dăinui și a documenta modul în care trăiau strămoșii noștri, capacitatea acestora de a 
ne face să întelegem fenomene istorice, culturale, estetice, sociale, religioase sau 
politice este de neprețuit. Acestea capătă așadar o valoare simbolică, chiar iconică, 
devenind intangibile în sensul propriu al termenului, ceea ce, pentru un chimist, se 
traduce în imposibilitatea realizării de analize de tip invaziv sau micro-distructiv. De 
aceea, o importanță fundamentală o au studiile care simulează procesele de 
deteriorare și cercetează mecanismele prin care acestea se produc, și modul în care 
evoluează, dar și efectele pe care le induc asupra proprietăților materialelor, fie că 
este vorba despre proprietăți chimice sau mecanice, sau despre caracteristici fizice și 
estetice. Din păcate, impactul rezultatelor unor asemenea studii nu poate fi măsurat 
direct, iar efectele economice care decurg din valorificarea patrimoniului cultural 
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material sunt dificil de evaluat, fapt care determină din start o poziție inegală a 
cercetătorilor din domeniul științei patrimoniului comparativ cu orice alt domeniu al 
chimiei aplicate. Cu toate acestea, fascinația pe care încă o exercită acest domeniu în 
secolul digitizării și al vitezei, a atras personal tânăr, la început de carieră, în grupul 
ARCH Lab. Cercetătorii seniori din cadrul ARCH Lab au depus și continuă să depună 
eforturi mari pentru a asigura pregătirea științifică a tinerilor cercetători în vederea 
integrării acestora în comunitatea internațională prin formare (realizarea de teze de 
licență și master, și programe doctorale în colaborare cu universități și școli 
doctorale) și specializare profesională (stagii de cercetare în cadrul unor grupuri de 
cercetare prestigioase din Europa). 

Maria Cristina Micu împreună cu Erica Reba în 
laboratorul de analiză termică și calorimetrie al 
Centrului NIS (Nanostructured Interfaces and Surfaces) 
al Universității din Torino în timpului stagiului de 
cercetare efectuat de Cristina sub coordonarea 
profesorului Gianmario Martra 

Medalie de aur obținută la Salonul 
Inventica 2020, Iași, pentru „Compoziție 
cu proprietăți antifungice și anti-bacteriene 
pentru conservarea artefactelor din 
materiale colagenice” 

Cu modestie, multă râvnă și neobosit entuziasm, chimiștii și inginerii chimiști 
din grupul ARCH Lab, încearcă să îndeplinească misiunea conservării și transmiterii 
mai departe a patrimoniului cultural. „Săpând” în diferitele straturi ale materiei, până 
la molecule și atomi, imaginarul chimiștilor încearcă să contopească aspectele 
materiale ale trecutului cu cele imateriale sau intangibile. Complexitatea poveștilor 
tăinuite timp de secole, de obiecte simple sau capodopere universale, devine mai 
evidentă atunci când binomul alcătuit de științele chimice și științele umaniste își 
concerteză eforturile pentru a reconstrui și interpreta un puzzle din fragmente atât de 
diferite, dar consonante în asamblu. De multe ori, în același artefact se regăsesc 
întipărite mai multe povești și mai multe epoci. Povești care reușesc să ne fascineze și 
să ne motiveze. Deslușind aceste povești, călătorim în sens invers pe scara timpului și 
reflectăm asupra frumuseții profesiei de chimist care moștenește nealterată vița de 
romantici, visători și neobosiți căutători de esențe a alchimiștilor. 

Dr. ing. Elena Badea, elena.badea@unito.it 
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 

şi Departamentul de Chimie, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova 
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Workshop Eurachem virtual  

„Asigurarea calității în laboratoarele analitice 

prin prisma programelor universitare” 

Evenimentele virtuale din luna mai 2020, când s-a desfăşurat cu succes prima 
Adunare Generală a Eurachem online, organizată de către Asociaţia Eurachem-
România şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, au marcat trecerea manifestărilor 
Eurachem în era digitală, după cum remarca Dr. Marina Patriarca (Istituto Superiore 
di Sanita, Roma, Italy).  

În continuarea manifestărilor online, sub egida Săptămânii Eurachem 2020, 
între 14 şi 15 iulie 2020 a avut loc Workshopul: “Quality assurance for analytical 

laboratories in the university curriculum (Asigurarea calității în laboratoarele 

analitice prin prisma di programelor universitare)” (www.eurachem2020.ro), 
organizarea acestuia fiind realizată de către Prof. dr. Eugenia Eftimie Totu din 
Universitatea Politehnica din București, preşedinte al Asociaţiei Eurachem-România. 

În cadrul secţiunii de „Past Events” al site-ului oficial al Eurachem, acest 
workshop este prezentat în detaliu: https://www.eurachem.org/index.php/events/ 
completed/311-wks-qa-uni-2020. Printre participanţii ce au dat o nouă dimensiune 
manifestărilor Eurachem, au fost figuri proeminente din domeniul implementării 
calităţii în măsurătorile analitice şi chimice, precum şi a metrologiei. 

Pe parcursul celor două zile de workshop au susţinut prelegeri virtuale 
interactive colegii noştri: Prof. dr. Cecilia Arsene – Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza, din Iași, România, Dr. Mirella Buzoianu, Director al Institutului Naţional de 
Metrologie, INM-RO, România, Prof. dr. Camelia Drăghici – University Transilvania, 
Braşov, Prof. dr. Delia- Laura Popescu – Dean of the Faculty of Chemistry, 
University of Bucharest, Dr. Elena Neacşu – Management of Radioactive Waste 
Department, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Fizică și Inginerie 
Nucleară Horia Hulubei, Măgurele, România, Dr. Raluca-Ioana Van Staden- 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie 
Condensată, INCEMC, România, Prof.dr. Eugenia Eftimie Totu – Universitatea 
Politehnica din București, România, alături de Vicki Barwick – Eurachem Chair, 
Head of Commercial Training at LGC Ltd., UK, Prof.dr. Ricardo Bettencourt da 

Silva – University of Lisbon, Portugal, Prof.dr. Wolfhard Wegscheider – 
Montanuniversitaet Leoben, Austria, Prof.dr. Jacobus Frederick Van Staden – 
Director PATLAB, Romania, Assoc.Prof.ing. David Milde – Eurachem Past Chair, 
Palacky University in Olomouc, Czech Republic, Dr. Kriyacos Tsimillis - Division 
of Quality Assurance, Pancyprian Union of Chemists, Dr. Bertil Magnusson – SP 
Technical Research Institute of Sweden, Dr. Victoria Hilbourne - Senior Teaching 
Fellow University College London,  Dr. Stephen Ellison – Chair Eurachem WG 
Measurement Uncertainty and Traceability, LGC Ltd., UK, şi Dr. Richard Mulders 

– Principal Consultant at RESCOP BV Netherland.
Pentru a crea posibilitatea tinerilor cercetători, ce au trimis lucrări, de a 

introduce auditoriului munca lor, în cadrul programului a fost inclusă o secţiune 
interactivă în cadrul căreia au fost prezentate posterele înscrise şi admise pentru 
Workshop – Flash Presentation Section. Astfel, au fost prezentate 11 postere deosebit 
de interesante – Figura 1. 

https://www.eurachem.org/index.php/events/
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Workshop-ul a oferit un scurt curs de pregătire online susţinut de către 
Dr. Richard Mulders, având tematica: „Computerized System Validation”. 
Participanţii au putut completa, în timp real, chestionarele lansate de către 
Dr. Mulders, pe baza problematicii discutate în timpul acsetui curs de pregătire interactiv. 

Figura 1. Secvenţă din timpul Flash Poster Section 

Ca urmare a interesului comunităţii academice pentru lucrările susţinute în 
cadrul acestei manifestări, abstractele, respectiv abstractele extinse, au fost publicate 
într-un volum Proceedings (MDPI) având ca editori Prof. dr. Eugenia Eftimie Totu şi 
Prof. dr. ing. Ana Maria Joşceanu, accesibil la adresa: https://www.mdpi.com/2504-
3900/55/1 (Figura 2). De asemenea, prezentările din timpul evenimentului pot fi 
accesate direct de pe site-ul oficial al Eurachem: https://www.eurachem.org/ 
index.php/events/completed/311-wks-qa-uni-2020. 

Desfăşurarea Workshop-ului a fost completată cu ședințe simultane în grupuri 
mici (Breakout Sessions), la care cei prezenţi au putut participa activ în funcţie de 
opţiunea pentru subiectele de interes tratate în cadrul acestor secţiuni paralele.  

Tematica acestor Breakout Sessions a fost generată de către interesul major al 
manifestării pentru introducrea noţiunilor de asigurare a calităţii în laboratoarele de 
analize în curricula universitară. Prin urmare, au fost trei astfel de activităţi pe 
grupuri, şi anume: „Teaching quality assurance in analytical laboratories” („Predarea 
aigurării calităţii în laboratoarele analitice”) moderată de către Vicki Barwick, Chair 
of Eurachem; „Impact of pre-analytical treatment of samples on analytical quality 

provisions” („Impactul tratamentului preanalitic al probelor asupra prevederilor de 
calitate analitică”) moderată de către Prof.dr.ing. Ana Maria Joşceanu; şi  „Data 

integrity practices for the analytical laboratory” („Practici de integritate a datelor 
pentru laboratorul de analitică”) moderată de către Dr. Maria Georgeta Stoian.   

https://www.mdpi.com/2504-3900/55/1
https://www.mdpi.com/2504-3900/55/1
https://www.eurachem.org/%20index.php/events/completed/311-wks-qa-uni-2020
https://www.eurachem.org/%20index.php/events/completed/311-wks-qa-uni-2020
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Figura 2. Coperta volumului Proceedings (vol.55) dedicat workshop-ului Eurachem 

 
   

Această parte a Workshop-ului a fost deosebit de apreciată de către 
participanţi, aceştia având ocazia de a interacţiona direct şi de a discuta deschis 
asupra unor probleme întâlnite pe parcursul activităţii lor.  

În fiecare dintre cele două zile pline de activitate susţinută au fost 79 de 
participanti, astfel că, lucrările Workshop-ului au fost dinamice şi foarte animate – 
Figura 3. Prin prezenţa activă online a paricipanţilor din 23 de ţări (Brazilia, Rusia, 
Georgia, Turcia, Sudan, Iran, pe lânga alte ţări europene) s-a asigurat succesul acestei 
manifestări ştiinţifice virtuale organizată de către România.  

Implicarea României s-a materializat prin organizarea realizată de către 
Asociaţia Eurachem-România şi Universitatea Politehnica din Bucureşti prin 
implicarea directă şi susţinută a Prof. Eugenia Eftimie Totu, Prof.dr.ing. Ana-Maria 
Joşceanu şi Dr. Maria Georgeta Stoian, precum şi a unor studenţi entuziaşti precum 
Daniel Petre (an III, FCASM, UPB). Partea logistică a fost asigurată de către 
Asociaţia Eurachem-România prin Prof. dr. Eugenia Eftimie Totu cu sprijinul 
tânărului politehnist Ştefan Enache şi CISCO România. De asemenea, trebuie 
menţionată participarea largă a cadrelor didactice, specialiştilor şi studenţilor din 
România, fiind prezenţi reprezentanţi din centrele universitate din Bucureşti, Iaşi, 
Braşov, Cluj, Timişoara.  Evenimentul Eurachem s-a bucurat de sprijinul Societăţii de 
Chimie din România prin intermediul Prof. dr. Eleonora Mihaela Ungureanu.  
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Figura 3. Imagine din timpul desfăşurării lucrărilor 

 
Prof. Eugenia EFTIMIE TOTU 

Universitatea POLITEHNICA din București 
Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului  
eugenia.totu@upb.ro 

http://www.upb.ro/
http://www.chimie.upb.ro/
http://www.chimie.upb.ro/departamente/chimie-analitica-si-ingineria-mediului
mailto:eugenia.totu@upb.ro
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Invitație 

 

Al XXVI-lea Simpozion Internaţional 

de Bioelectrochimie şi Bioenergetică al Societăţii de 

Bioelectrochimie – ONLINE 
 
 

 Ne face o mare plăcere să vă invităm la cel de-al XXVI-lea Simpozion 
Internațional de Bioelectrochimie și Bioenergetică al Societății de Bioelectrochimie 
dedicat „Bioelectrochemistry for improved Life Quality” care va avea loc 
ONLINE în perioada 9-13 mai 2021. Planificat inițial să aibă loc în inima 
Transilvaniei, la Cluj-Napoca, România, având în vedere situația pandemică, 
Consiliul BES, împreună cu organizatorii locali, a decis ca reuniunea să se desfăşoare 
online (http://www.bes2021.org). 
 

 
 

 Scopul principal al simpozionului este de a oferi un cadru larg de dezbatere 
privind diferite domenii şi aspecte ale bioelectrochimiei, de a disemina cunoștințele 
specifice acestor domenii și de a oferi o oportunitate doctoranzilor și tinerilor 
cercetători să-și extindă cunoștințele cu privire la aspectele fundamentale și practice 
ale cercetării bioelectrochimice moderne. 
 Simpozionul se va adresa principalelor aspecte din ariile interdisciplinare 
foarte variate ale Bioelectrochimiei și Bioenergeticii, în special celor din domeniul 
analizei de mediu și cel biomedical, acordând un spaţiu larg materialelor inteligente 
nanostructurate și polimerilor redox, biosenzorilor, celulelor biocombustibile, 
biocoroziunii, transportului de electroni în sistemele biologice, recunoașterii 

http://www.bes2021.org/
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moleculare, precum şi multor altor subiecte la fel de interesante. Subsecţiunile 
simpozionului sunt următoarele: 

1. Materiale inteligente pentru bioelectrochimie 
2. Senzori electrochimici pentru diagnostic și monitorizarea terapiei 
3. Câmpuri electrice și magnetice pulsate în biologie, medicină și biotehnologie 
4. Bioenergetica și biosinteza 
5. Filme microbiene și biocoroziune 
6. Transportul electronilor în sistemele biologice - teorie și experiment 

 Cu această ocazie va fi programată o extinsă şi valoroasă selecție de 
prelegeri susținute de peronalităţi ştiinţifice de vârf care vor prezinta tendințele 
actuale în domeniile majore de cercetare ce implică investigații electrochimice. Pentru 
a încuraja discuțiile pe teme de interes și pentru a promova posibile colaborări 
viitoare, va fi organizată o sesiune specială de postere dedicată tinerilor cercetători. 
 Totodată sunt prevăzute programe de instruire practică și scurte prezentări 
privind progresele instrumentale ale mai multor companii care dezvoltă echipamente 
științifice pentru electrochimie. 
 Cu această ocazie, în numele Societății de bioelectrochimie, vor fi acordate 
Premiile Giulio Milazzo și Luigi Galvani (http://www.bioelectrochemical-soc.org). 
 Ne pare foarte rău că întâlnirea la fața locului din Cluj-Napoca, România, 
așa cum a fost planificată inițial, nu este posibilă, dar așteptăm cu nerăbdare să vă 
vedem online. 
 

 
 
 

Prof. Dr. Robert Săndulescu  Prof. Dr. Cecilia Cristea 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" 
e-mail: rsandulescu@umfcluj.ro,        ceciliacristea@yahoo.com  

http://www.bioelectrochemical-soc.org/
mailto:rsandulescu@umfcluj.ro
mailto:ceciliacristea@yahoo.com
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Eveniment 

 
Aniversarea a 50 de ani de EuChemS  

 
 În data de 3 iulie 2020, în condițiile restrictive impuse de pandemia COVID-19, 
Biroul Executiv al EuChemS, a decis să nu suspende organizarea evenimentului  
prilejuit de împlinirea a 50 de ani de la înființarea FECS (Federation of European 
Chemical Societies – Federația Societăților de Chimie Europene care și-a schimbat 
ulterior denumirea în EuChemS). În acest sens, dincolo de greutățile întâlnite, 
secretariatul EuChemS a reușit să găsească o formulă care să permită marcarea 
momentului aniversar și să aducă laolaltă membrii săi, într-o perioadă profund 
marcată de distanțarea socială. 
 Astfel, utilizând facilitățile oferite de platformele de conferințe online, au 
adunat alături chimiști din întreaga Europă, dar și de pe alte continente. A fost 
organizat un eveniment care a durat aproximativ 2 ore, dedicat momentului în care 
societățile de chimie europene au dorit să se unească, pentru promovarea chimiei în 
Europa și dincolo de granițele ei. 

 
 Evenimentul a fost anunțat folosind diferitele medii de promovare online. Au 
fost prezenți peste 200 de participanți din toate societățile de chimie europene, 
inclusiv din Societatea de Chimie din România. Evenimentul a fost înregistrat și a 
fost postat pe canalul de YouTube al EuChemS, așa că mulți din cei care nu au putut 
asista la eveniment în direct, au putut să îl vizualizeze ulterior.  

Ședința Aniversară a fost deschisă de Pilar Goya Laza, Președinta EuChemS, 
Au urmat o serie de intervenții în direct ale unor personalități marcante din domeniu: 
Jean Marie-Lehn și Ben Feringa (Laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie) și 
respectiv membri ai biroului executiv EuChemS, președinți ai secțiilor științifice, 
președinți ai societăților de chimie membre EuChemS. Au fost transmise mesaje 
cordiale din partea unor societăți de chimie partenere și au fost proiectate imagini din 
cadrul evenimentelor organizate pe parcursul anilor în cadrul EuChemS. 

În calitate de fost președinte al EYCN (European Young Chemists Network), 
care este divizia de tineret a EuChemS, am avut onoarea și plăcerea să particip ca 
invitat și să transmit, în direct, un mesaj aniversar alături de evocarea unor momente 
importante din istoria diviziei de tineret europene și a unora din istoria societății 
(schimbarea denumirii din FECS în EuCheMS în anul 2004, în timpul Adunării 
Generale organizată la București), la care am avut șansa să particip activ. 
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 Evenimentul a fost primit cu mult 
entuziasm de toată comunitatea chimică 
din Europa și dincolo de granițele ei. 
Emoția momentului a atins punctul 
culminant odată cu apariția tortului 
aniversar, cât și a vizionarii unui scurt 
film pregătit de EYCN, care a surprins 
puterea chimiei de a depăși granițele și de 
a uni comunitatea. 

Încheierea evenimentului a fost 
făcută de Floris Rutjes, noul Președinte 
ales al EuChemS, care a prezentat 
viziunea de viitor a societății și a 
verbalizat dorința comună de continuitate 
și prosperitate a colaborării în cadrul 
EuChemS. 

PS: Cu ocazia acestei aniversări, 
s-a editat numărul 4 al jurnalului 
„Chemistry in Europe” dedicat evocării 
unor momente importante din istoria și 
existența EuChemS. În acest număr 

aniversar sunt prezentate și cuvântările participanților la eveniment, slujind ca o 
„capsulă a timpului” pentru generațiile viitoare. 
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Cristina TODAȘCĂ 

Președinte Secția de Chimie Alimentară din SChR 
todascacristina@yahoo.com  
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Figura 2. Coperta volumului Proceedings (vol.55) dedicat workshop-ului Eurachem 
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