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Aniversare   

 

Un chimist român de renume internaţional, 

Acad. Alexandru T. Balaban la 90 de ani 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul acesta, la 2 aprilie, Acad. A. T. Balaban a împlinit 90 de ani. O viață 

remarcabilă, plină de realizări. Consultarea listei de lucrări ca și a bazelor de date 

științifice, cum sunt Web of science sau Scopus, evidențiază un număr impresionant de 

lucrări (peste 800, din care mai mult de jumătate în jurnale știintifice indexate ISI), 

alături de numărul mare de citări (peste 9450- Web of science și peste 12400 - 

Scopus) ducând la o valoare remarcabilă a indicelui Hirsch (46-Web of science, 

54-Scopus și 62 cf. unui CV recent). Se adaugă la acest palmares cărți (17) și capitole 

din cărți (peste 80), activitatea de editor de carte etc. Prin activitatea științifică 

desfășurată, și-a adus contribuția la dezvoltarea unor domenii importante ale chimiei.  

 Astfel, în domeniul chimiei organice experimentale, trebuie menționate 

studiile referitoare la mecanismul reacției Scholl, mecanismul reacței oxidului de 

carbon cu alchene ciclice sau liniare catalizată de AlCl3, o nouă sinteză de săruri de 

piriliu, denumită reacția Balaban-Nenitzescu-Praill, sinteze de noi compuși pornind 

de la săruri de piriliu. Alături de studiul structurii și comportării chimice a acestor 

compuși, trebuie menționată și urmărirea unor aplicații practice, spre exemplu 

inhibarea anhidrazei carbonice, studiată împreună cu dr. Claudiu Supuran. 

 În cadrul exprimentelor de sinteză organică, nu trebuie uitate nici studiile 

referitoare la comportarea unor molecule marcate, în care, reacția de automerizare a 

fenantrenului ocupă un loc important. 

 Un capitol special îl ocupă sinteza de compuși generatori de radicali liberi 

stabili care, pe lângă lucrările științifice publicate, a dus și la acordarea a o serie de 

brevete în America. 

 Un alt domeniu, în care a avut contribuții remarcabile, este cel al chimiei 

teoretice. Interesul în domeniu debutează cu calcule de mecanică cuantică pentru 

sisteme aromatice. Predicția structurii cationului de dioxigen, confirmată de datele 

experimentale, se numără printre realizările în domeniu. O serie de lucrări sunt legate 

de lămurirea și chiar predicția unor structuri aromatice complexe.  
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  Acad. Balaban se numără printre pionierii aplicării teoriei grafurilor în 

chimie. Nu trebuie uitate nici grafurile „colivii” care îi poartă numele: 

                             

                   Balaban 10-cage                                                 Balaban 11-cage 

Un descriptor molecular, cunoscut ca „indicele topologic Balaban”, este folosit 

pentru corelări cantitative între structurile moleculare și proprietățile fizice, chimice 

sau biologice, precum și pentru proiectarea medicamentelor. Pentru un alcan linear 

infinit de lung (polietilena), acest indice are valoarea numărului pi = 3,14159… 

 Activitatea desfășurată este apreciată de comunitatea profesională și de 

societate. Acad.  Balaban a primit o serie de titluri, premii și medalii:  

• 1962 – Premiul « N. Teclu »  pentru chimie, al Academiei Române; 

• 1963 – Ordinul muncii;  

• 1966 – Ordinul meritul știintific;  

• 1994 – Premiul Herman Skolnik al Secției de Chemical Information al 

Societății Americane de Chimie 

• 1997 – Doctor Honoris Causa, la Universitatea din Timișoara;  

• 2000 – Ordinul național „Serviciu credincios” la gradul de Mare Ofițer; 

• 2007 – Medalia Societății de Chimie „Costin D. Nenițescu”; 

• 2007 – Premiu pentru realizări deosebite în cercetare acordat de Asociația 

foștilor studenți ai UniversitățiiTexas A&M;  

• 2016 – Steaua României în grad de Cavaler acordată de Președintele 

României. 

 Este membru al unor instituții de prestigiu: 

Academia Mondială a Teoreticienilor în Chimia 

Organică, Academia Româno-Americană de Arte 

și Științe, Academia Ungară de Științe, Academia 

Internațională de Chimie Matematică, Dubrovnik, 

Croația. 

 De-a lungul carierei sale, a colaborat cu 

numeroși chimiști din România și din strainătate.  

 Un graf foarte complex poate ilustra acest 

fapt. (vezi lucrarea: On the molecular structure of 

the co-author network of Alexandru T. Balaban, 

autori:  Tibor Braun, András Schubert, Gábor 

Schubert, publicată în Rev. Roum. Chim., 2016, 

61(4-5), 231-238; cu ocazia celei de-a 85-a aniversări)  
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 A condus lucrări de doctorat și a fost membru în numeroase comisii pentru 

susținere a tezelor de doctorat. 

 

 
 

Comisie de doctorat la Centrul de Chimie Organică (1997) 

 

 Cu ocazia aniversării a 90 de ani de viață, o serie de colaboratori din România 

ai profesorului, aflați în prezent pe diferite meridiane, au ținut să-și exprime prețuirea 

deosebită față de sărbătorit. 

 

 „Consider că întâlnirea mea cu prof A. T. Balaban (ATB) a fost cel mai 

important eveniment al vieţii şi care a marcat definitiv evoluţia mea ulterioară. După 

terminarea facultăţii doream să mă înscriu la doctorat la catedra de chimie organică, 

dar profesorii cu drept de conducere aveau toate locurile ocupate şi nici în viitor nu se 

întrevedea ceva. Atunci cineva din catedră mi-a sugerat să vorbesc cu prof. ATB care, 

venit de curând în catedră, avea locuri disponibile şi era foarte deschis în privinţa 

noilor doctoranzi. Am aflat unde are curs domnul profesor şi după ore l-am aşeptat şi 

i-am spus că doresc să mă înscriu la doctorat la dânsul. Mi-a propus să ne vedem a 

doua zi, seara, în biblioteca catedrei din corpul A, locul în care aveau loc examenele 

cu Magistrul. De la început mi-a propus la alegere două subiecte de studiu, sinteze de 

naftalină sau radicali liberi azotaţi derivaţi de la 3,5-diterţbutil anilină. Am ales 

împreună subiectul cu radicalii azotaţi. A urmat o perioadă fascinantă în care studiul, 

lucrul în laborator, discuţiile şi valorificarea rezultatelor mi-au ocupat tot timpul şi 

toate gândurile. Azi îmi vin în minte ca ecouri vagi şi nostalgice ale anilor trecuţi, atât 

de roditori.  

 Vă multumesc, Domnule Profesor, pentru tot ceea ce mi-aţi dăruit cu atâta 

generozitate! 

 « Passons passons pusique tout passe/…/Les souvenir sont cors de chasse/ 

Dont meurt le bruit parmi le vent.» (Cors de chasse G. Apollinaire)” 

Dr. Ing. Miron Teodor CAPROIU 

București 
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 „În 1982, la recomandarea profesorului Balaban, mă aflam în Gainesville, la 
Universitatea din Florida, unde lucram sub conducerea prof. A. R. Katritzky, la un 
studiu legat de teza mea de doctorat, referitoare la săruri de piriliu. 
 Spre surprinderea mea, într-o dimineață prof. Katritzky a venit în laborator și 
ne-a anunțat că în ziua următoare vom avea ca vizitator pe profesorul A. T. Balaban, 
membru al Academiei Române și că ne roagă să ne pregătim pentru o discuție 
individuală de cca. 20 de minute cu dânsul, pe temele la care lucrăm fiecare. Este un 
fapt uzual în universități, motiv pentru care a doua zi studenții au continuat să lucreze 
în laborator, urmând să participe pe rând la discuție. Discuția se desfășura la o masă 
liberă din biroul comun, destul de încăpător, care dimineața era mai tot timpul gol. 
Întâmplător, eu mă aflam acolo lucrând la un raport care trebuia predat în ziua 
următoare, așa că vrând, nevrând, auzeam totul. 
  Grupul profesorului Katritzky era destul de mare și cuprindea studenți din 
multe țări (Franța, Germania, Spania, România, Polonia etc.) Bineînțeles că ne 
înțelegeam în engleză, așa că nu mică mi-a fost uimirea când l-am văzut pe 
dl. Balaban vorbind cu fiecare în limba respectivă: franceză, germană, spaniolă, rusă 
etc. Ce volum de cunoștințe trebuie să aibă un om, ca să treacă cu ușurință de la o 
limbă la alta și de la o temă științifică la alta, complet diferită? Pentru mine asta a 
fost, atunci ca și acum, ceva greu de înțeles. 
 Dupa amiază am fost împreună la Lake Alice, un lac destul de mare la 
marginea campusului, cu fauna și flora tipică pentru Florida. Lacul e înconjurat de o 
vegetație stufoasă, plină de șerpi și alte lighioane, dar am reușit să găsim un drum de 
pământ care cobora la apă. Acolo era parcată o mașină răpciugoasă pe capota căreia 
un student (probabil proprietarul mașinii) stătea turcește privind intens la ceva de la 
marginea apei. Ne-am apropiat și am văzut un aligator, destul de mare, pe jumătate 
ieșit din apă, care ne privea curios. Ca să-i demonstrez mentorului meu cunoștintele 
profunde pe care le aveam în materie de dresare a aligatorilor, am luat un băț de pe 
marginea drumului și am început să zgândăresc monstrul care părea mai mult 
surprins, decât iritat. Dl. Balaban stătea în spatele meu, la o distanță nu prea mare, 
convins fiind că știu ce fac. Trebuie să spun că pe distanțe scurte un aligator poate 
atinge ușor 50 km/h, dar eu, născut și crescut în București, la „asfalt”, pe atunci nu 
știam. Spre norocul nostru, după ce s-a mai uitat o dată la noi, aligatorul a ajuns la 
concluzia că nu eram destul de grași pentru gustul lui și a plecat mormăind. De 
atunci, am rămas buni prieteni și vorbim adesea la telefon. Deși sunt cu 10 ani mai 
tânăr, sunt departe de a avea vitalitatea și agerimea lui mintală. Nu demult, mă 
plângeam că m-a cam lăsat memoria. Mi-a răspuns că memoria, ca multe alte lucruri, 
trebuie exersată și mi-a recitat “Ozymandias” de Shelley, în original.” 

 amintiri despre: O sesiune poliglotă și un aligator mofturos 

Dr. Antonie DINCULESCU Gainesville, Florida 

 

 „Am avut privilegiul să colaborez mai multe decenii cu Acad. Prof. Dr. 
Alexandru T. Balaban, personalitate strălucitoare a chimiei organice românești, cu o 
vastă recunoaștere științifică internațională în promovarea unui domeniu de vârf al 
sintezei organice, metateza olefinelor și cicloolefinelor, descoperită de un grup de 
cercetători americani, la mijlocul secolului trecut. Ca urmare a acestei colaborări 
fructuoase, printre nenumăratele lucrări comune ȋn domeniu, am publicat, sub egida 
Editurii Academiei Române, prima carte de metateză a olefinelor din lume (1981) și 
apoi, ca nouă ediție, a doua carte de metateză din literatura engleză (Editura John-
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Wiley, 1985). Aceste cărți au constituit, la acea vreme, principala bază de date, 
extrem de utilă, pentru cercetătorii și studenții din întreaga lume, preocupați de 
valorificarea procesului de metateză. Publicațiile noastre în domeniul metatezei, 
apreciate mult de comunitatea științifică internațională, asociate cu multitudinea de 
lucrări publicate de cercetătorii străini, au avut un impact susținut asupra evoluției 
rapide a sintezei organice în următoarele decenii, progresul care a urmat culminând 
cu conferirea premiului Nobel lui Y. Chauvin, R.H. Grubbs și R.R. Schrock, în anul 
2005, pentru studii asupra reacției de metateză.”  

Dr. Ing. Valerian DRAGUTAN  
București 

 

„Prof. Balaban este în istoria chimiei românești și mondiale un gigant “trail 
blazer”. Domnia sa este cel mai productiv chimist din istoria chimiei românești, 
acoperind o arie neobișnuit de largă cu cele peste 800 de articole științifice, 9 tratate, 
79 capitole de cărți, 8 carți editate și 27 de patente. Îmi face deosebită plăcere să-mi 
amintesc de cei 30 de ani petrecuți în calitate de colegi, la Politehnica din București.  
În prezent, deși ne despart două fuse orare (Dânsul în Galveston, TX, eu în 
Livermore, CA), suntem într-o legătură permanentă. 

Am colectat numeroase amintiri deosebite din colaborarea cu Prof. Balaban.  
Doresc să menționez, doar două trăite de mine, la o diferență de aproape 40 de ani: un 
exemplu didactic din vremea studenției mele și al doilea din domeniul cercetării 
chimice la care am fost martor direct sau indirect. 

În anul II de Facultate, am reușit, nu fără emoții, să fac parte din grupa de 
Organică, care era în norma didactică a Prof. Balaban. Cursul de Chimie Organică, 
predat de Prof. Nenițescu avea loc în A0-40.  După pauza de curs, a intrat în 
amfiteatru Prof. Balaban care a anunțat un test surpriză, cu două subiecte: 
(1) hibridizarea și (2) adiția apei la olefine. Am citit lucrările lui Pauling în domeniul 
hibridizării. Am descris în detaliu, inclusiv matematic, conceptul de hibridizare, fără 
să-mi dau seama că a trecut ora și deci nu am avut timp de subiectul (2). Când am 
primit lucrarea notată, am fost plăcut surprins că am primit +9, deși despre subiectul 
(2) nu am scris măcar o vorbă. În tot cursul carierei mele didactice (+50 de ani) am 
profesat aceeași atitudine. Dacă un student nu are timpul de a aborda toate subiectele, 
dacă subiectele la care a răspuns au o densitate mare de fapte, și deci cer mai mult 
timp pentru a fi comentate, notarea finală este foarte aproape de notarea maximă.  

 

Un moment de amintire, după 1990, echipa care a publicat un articol 
în “Journal of American Chemical Society” înainte de 1990,  
când articole semnate de chimiști români, nu apăreau cu zecile de ani. 
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La începutul anilor ’90 (1990-1992) am efectuat multe deplasări profesionale 

și oficiale în Europa, Canada și Statele Unite.  Cu această ocazie, am întâlnit și 

discutat cu multe celebrități ale chimiei mondiale, inclusiv laureați de Premiul Nobel.  

Multe din aceste întâlniri aveau în comun un fapt care m-a încântat.  Prima întrebare, 

după ce interlocutorii aflau că sunt din România, a fost constant „Îl cunoști pe Prof.  

Balaban?” A fost cea mai ușoară întrebare din viața mea, la care răspunsul meu 

prompt, a fost simplu: „Desigur”.   

La Mulți Ani, Domnule Profesor Balaban!” 

Dr. Ing. Mircea D. GHEORGHIU 

San Jose, California 

 

 „Era în anul 1968, la una din primele conferinţe de Chimie Fizică iniţiate din 

1964 de Prof. I. G. Murgulescu. Trebuia să ţin o comunicare despre spectrele RES ale 

unor compuşi organici din clasa fenoxatiinei. La momentul acela, Prof. Balaban şi 

colaboratorii săi de la IFA (Institutul de Fizică Atomică) erau consideraţi cei mai mari 

specialişti în acest domeniu. Noi, la catedră, nu aveam un spectrometru RES, însă la 

Centrul de Chimie Fizică (denumirea de atunci a actualului Institut de Chimie Fizică 

al Academiei Române), la secţia de Structură condusă de Prof. V. Em. Sahini, venise 

un aparat Jeol şi, prin prietenia cu Dr. Horia Căldăraru şi Dr. Agneta Caragheorgheopol, 

şi noi cei de la Universitate puteam să lucrăm la el. Eram îngrozită de comunicare şi 

de eventualele întrebări ale Prof. Balaban. Totul a decurs foarte bine, dar, după 

comunicare, toţi colegii au râs de mine; se pare că tot timpul nu m-am uitat decât la 

Dl. Profesor, de parcă era singura persoană în sală! De fapt pentru mine aşa şi fusese! 

Timpul a trecut şi în anii următori (1980) am şi colaborat cu Prof. Balaban, eu 

ocupându-mă de calculele densităţii de spin pentru nişte aril nitroxizi. Mai trebuie să 

spun că Dl. Prof. Balaban a făcut parte din comisia pentru susţinerea tezei mele de 

doctorat şi apoi din toate comisiile de concurs pentru obţinerea diferitelor grade 

didactice. Toate aceste prilejuri mi-au lăsat amintiri deosebit de plăcute şi am uitat 

emoţiile de la prima întâlnire.  

Cu cele mai bune gânduri pentru viitor, Mihaela” 

Prof. Dr. Mihaela HILLEBRAND 

Membru corespondent al Academiei Române 

București 

 

„Activitatea Prof. Alexandru T. Balaban este unanim recunoscută ca fiind una 

de excelenţă ştiinţifică. Domnia sa a iniţiat de asemenea o serie de colaborări cu 

profesori din străinătate în care a antrenat mai mulţi tineri cercetători care au 

beneficiat de stagii de perfecţionare. 

În această categorie se înscrie şi cooperarea cu Prof. Christian Roussel de la 

Universitatea Aix Marseille III în cadrul programului francez Réseau Formation-

Recherche Europe Centrale et Orientale între anii 1992-1996. În cadrul acestui 

program au fost disponibile mai multe stagii de schimb de cercetători şi au fost 

elaborate trei teze de doctorat în co-tutelă, într-o perioadă în care în România nu 

exista acest tip de doctorat. 

Am avut norocul să beneficiez de două stagii de 9 luni pentru pregătirea tezei 

în cotutelă. Stagiile de teză de la Marsilia mi-au îmbogăţit, nu numai cunoştinţele 

ştiinţifice, dar şi cultura generală şi modul de a aprecia viaţa. În plus, colaborarea cu 
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Marsilia a continuat şi după susţinerea tezei de doctorat, programele de colaborare 

ulterioare permiţând şi altor cercetători tineri să se perfecţioneze şi să îşi lărgească 

orizontul de cunoaştere. 

 Admir la domnul Profesor A.T. Balaban nu numai realizările sale în chimie, 

dar şi erudiţia şi interesul pentru cultură, claritatea în gândire şi generozitatea cu care 

îşi împărtăşeşte ideile.” 

Dr. Ing. Anca HIRTOPEANU 

București 

 

„Primul meu contact cu Profesorul A.T. Balaban a fost în semestrul de toamnă 

al anului V, în 1973, la cursul de Cataliză, când personalitatea sa uluitoare a 

transformat cataliza reacțiilor organice într-una din minunile lumii. Un stil dinamic de 

predare, de un nivel elevat, fără a fi ostentativ, cunoștințele enciclopedice ale 

profesorului, transformau acele ore într-o incursiune fascinantă în domeniul chimiei, 

pe care eu și colegii mei o consideram la acea vreme un fel de „știința științelor”. Mai 

târziu, revenită la catedră, i-am fost asistentă la cursul de Chimie organică pe care îl 

preda la anul II, iar în 1985, am avut satisfacția și onoarea de a fi acceptată ca 

doctorandă a Profesorului. Deși nu mai eram studentă, participând ori de câte ori era 

posibil la cursurile domniei sale, mă simțeam din nou ca în anul V, numai că, din 

această nouă perspectivă, înțelegeam cu mult mai profund felul cu totul inovator în 

care aducea chimia în mintea auditoriului, felul în care lega fenomenele și noțiunile, 

iar magia prezenței sale la catedră contopea acele ore într-o experiență unică pentru 

toți cei prezenți.  

M-a purtat apoi cu binecunoscuta-i viteză și eficiență, cu cerințe care-mi 

solicitau resursele de imaginație, de timp, de efort, de decizie, pe cărările 

provocatoare ale împlinirii unui doctorat greu de realizat într-o perioadă nu foarte 

fastă pentru școala românească și cercetarea universitară. Am înțeles, în acei ani, că 

nici chimia nu te așteaptă să ai tot ceea ce îți trebuie pentru a o cerceta, că nici viața 

nu îți dă răgaz, și că nici măcar Profesorul Balaban nu așteaptă.... Pasionat și mânat 

de o impetuoasă curiozitate de a desluși noul, hotărât să stoarcă ultima fărâmă de 

informație din orice experiment și orice domeniu care îl interesa, omul în a cărui 

minte strălucitoare se afla mai multă chimie decât ne puteam închipui, a fost un 

mentor care mi-a imprimat în acea vreme un strop din propria sa viteză și forță de 

autodepășire. Profesorul Alexandru Teodor Balaban este pentru mine, ca de altfel 

pentru comunitatea internaţională, unul din cei mai mari chimiști ai prezentului, iar 

cei ca mine, care s-au aflat oricât de puțin timp în preajma sa, au avut un model de 

excepție în persoana domniei sale. 

Și, la final, dar nu și cea mai puțin importantă impresie, am avut privilegiul să 

cunosc întreaga familie a Profesorului meu: soția, Cornelia Balaban (Nelly), care mi-a 

deschis universul ingineriei chimice, și copiii, Silviu și Irina, a căror caldă 

camaraderie mi-a adus bucurie în acea perioadă a vieții. 

Vă mulțumesc pentru tot, și vă doresc  

La mulți ani, Domnule Profesor Alexandru Teodor Balaban!” 

       Dr. Ing. Anca MARTON 
București 
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„Datorez Profesorului Alexandru Balaban primii mei pași în lumea sintezei 

organice, primele mele rezultate în cercetarea către care m-a îndrumat încă de când 

eram un student de anul II și abia începusem laboratorul de chimie organică. 

Pasionat și de electronică la acea vreme, după ce am intrat în contactat cu un 

colectiv de la Catedra de fizică a Politehnicii, am vrut să sintetizez cristale lichide, 

pentru propriul meu interes în domeniu, dar și pentru un contract la care acel colectiv 

de fizicieni colabora cu Institutul de Fizică Atomică. Și așa, din aproape în aproape, 

am ajuns la profesorul Alexandru Balaban, care a dat credit unui student ce abia 

depășise anul I și m-a plasat în laboratorul unde lucra cu dl. asistent I. Schiketanz, 

unde am și obținut mult-doritele cristale lichide, ce au fost ulterior incluse în raportul 

de cercetare al contractului. 

Încurajat de reușită, profesorul mi-a propus să încercăm și alte structuri, săruri 

de piridiniu nedescrise în literatură, din care s-a născut primul meu articol știintific. 

Așa era atunci și așa a rămas mereu profesorul Alexandru Balaban: deschis la tot ce 

era nou, deschis la colaborarea cu oricine era doritor să experimenteze, dispus să 

încerce orice domeniu, lăsându-i discipolului libertatea de a avea inițiativă, chiar de a 

greși, de a-și înțelege și corecta singur erorile. Într-un fel, stilul său direct și eficient 

de a-și trata colaboratorii, mai mari sau mai mici, avea darul să le construiască 

încrederea în sine și să le încurajeze independența. Mai târziu, pe parcursul întregii 

mele deveniri, am înțeles ce mult datorez acelei interacțiuni timpurii cu un chimist 

excepțional, cu un profesor și cercetător lipsit de prejudecăți și rețineri, cu un om cu o 

personalitate complexă și impresionantă, așa cum îl percep eu pe domnul Profesor 

Balaban, căruia îi mulţumesc că mi-a dat o șansă atunci, la început de drum.” 

      Dr. Ing. George MARTON 

București 

 

„Mărturisesc că toată viața am admirat personalitatea științifică a profesorului 

Alexandru Balaban! Prima mea amintire merge cu mulți ani în urmă (1963), în timpul 

studenției, când locuiam la căminul Universității de lângă Operă, și în anul III, 

învățam cu o colegă pentru examenul de chimie organică, al venerabilului profesor 

Angelescu. Având foarte multe informații de reținut, când am ajuns la reacția de 

sinteză a piranului, am compus o scurtă poezie legată de autorii acesteia – Nenițescu 

și Balaban. La scurt timp după absolvire, am primit repartiție la Institutul Politehnic 

București – catedra de Chimie fizică, dar din considerente pe care nu le cunosc, am 

fost inițial încadrată la catedra de Chimie Generală. La scurt timp, am dorit să mă 

familiarizez cu modul de predare a chimiei la studenți nechimiști și am decis să 

particip la unul din cursurile predate, după modelul de la Universitate, unde, la 

cursurile profesorului Ilie Murgulescu, de pildă, participau toți membrii catedrei. 

Mare a fost mirarea colegilor de catedră, când au aflat alegerea mea de a participa la 

cursul profesorului Balaban, care ținea de puțin timp acest curs la facultatea de 

Mecanică, în loc să merg să asist la unul din profesorii „cu experiență”. Desigur că 

am fost fascinată să audiez cursul unei personalități despre care învățasem din cărți și 

așteptările mele au fost cu mult depășite. O inteligență sclipitoare, care avea darul de 

a se face înțeles și a trezi interesul unor studenți fără cunoștințe elementare de chimie. 

Același efect îl aveau și prezentările sale științifice, la care am participat, când 

urmăream cu uimire cum, plecând de la premize atât de simple și logice ajungea la 
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fenomene și concepte noi și de mare complexitate, și te minunai cum de nu ți-au venit 

și ție în minte aceste idei atât de valoroase. Mi s-a părut pe deplin justificată 

recunoașterea timpurie de care s-a bucurat, când, alături de profesorul meu, Victor 

Sahini au devenit, la doar 36 de ani, membri corespondenți ai Academiei Române. 

Un alt moment de neuitat este legat de colaborarea noastră în domeniul 

radicalilor liberi, căci primul lucru după angajare a fost să comand și să obțin unul din 

cele 5 aparate RES din țară construite la IFA. La scurt timp am înregistrat primul 

radical liber sintetizat în laboratorul de Chimie organică, pe care, nerăbdătoare, i l-am 

arătat în timpul cursului profesorului Balaban. Fără să se supere că am perturbat 

prelegerea sa în fața a peste 100 de studenți din amfiteatrul A040, a răspuns cu un 

zâmbet plin de subînțeles entuziasmului meu și m-a asigurat că vor urma mulți  

alți radicali. Desigur că nu este puțin lucru să ai numele pe lucrări alături de 

A. T. Balaban! 

Am regretat mult că nu s-au găsit suficiente argumente și motivații care să-l 

rețină în țară cât mai mult timp și sunt convinsă că pe unde a trecut a deschis multe 

inimi și conștiințe spre gândirea creatoare. 

L-am revăzut ultima dată la Sesiunea Omagială de la Academia Română, 

dedicată implinirii vârstei de 85 de ani, când strălucirea sa era ușor umbrită de 

încercările prin care trecuse. Pentru mine a fost și va rămâne o personalitate de 

referință a știintei românești!” 

Prof. Emerit Aurelia MEGHEA 

București 

 

 „Profesorul Balaban a marcat personalitățile și carierele multor chimiști 

români, printre care mă număr și eu. Fără să încerce sa creeze o școală, a insuflat 

pasiunea pentru cercetare tuturor celor care au dorit să lucreze sub îndrumarea 

dânsului. Am fost printre privilegiații care au făcut parte nu numai din cercul 

științific, dar și familial al Profesorului Balaban, unde am ajuns din intâmplare, prin 

lanțul slăbiciunilor: după sesiunea de vară din anul II, regretata Doamna Balaban m-a 

invitat acasă să proiectăm gazetele de perete ale facultății. Pe lângă planuri de gazete 

de perete, am plecat de la dânșii cu vreo trei tratate de chimie heterociclică să le citesc 

peste vară și invitația să lucrez în laboratorul Domnului Profesor începand din 

anul III. Așa a început ucenicia mea la catedra de chimie organică a Facultății de 

Chimie Industrială din Institutul Politehnic București. 

 În timpul dictaturii comuniste, profesorul Balaban ne-a învățat să nu ne 

pierdem speranţa și să ne focalizăm pe rezultate. Să punem întrebări fără teama că nu 

au sens. Ne-a învățat fundamentele cercetării, rigoarea științifică, după care ne-a 

obligat să ne luăm zborul și să ne dezvoltăm o personalitate independentă de şcoala 

pe care o lăsam în urmă. La îndrumarea Profesorului Balaban, am plecat în Statele 

Unite cu o bursă postdoctorală, după care am urmat alte interese profesionale, dar 

dânsul a fost întotdeauna disponibil pentru un sfat științific sau personal. Meritele 

științifice ale Profesorului Balaban sunt incontestabile, dar pentru noi, elevii săi, 

calitatea sa de mentor, inegalabilă, ne-a cizelat caracterele și carierele, pentru care toți 

îi suntem recunoscători și îl vom purta întotdeauna în suflet.” 

Dr. Daniela ONICIU 

Gainesville, Florida 
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 „Cred cǎ cel mai bine aş caracteriza colaborarea mea cu domnul Academician 

Prof. Dr. Ing. A.T. Balaban prin ceea ce i-am spus, dupǎ 35 de ani de când l-am 

întâlnit, la ultima lui vizitǎ în ţarǎ: „Dom’ Profesor, vǎ mulţumesc pentru faptul cǎ aţi 

existat în viaţa mea!” Aş mai adǎuga acum, la ceas aniversar: „… şi pentru tot ce aţi 

sǎdit în mine, ca reguli de viaţǎ profesionalǎ de urmat şi niciodatǎ de încǎlcat!”. 

 Iniţial, mi-am dorit sǎ urmez secţia de chimie-fizicǎ, însǎ domnul C. Drǎghici 

a instruit-o pe mama sǎ aibe grijă ce completez la dosarul de admitere la Facultate, să 

fie TCO (Tehnologie Chimicǎ Organicǎ) ca primǎ opţiune. Aşa a fost, aşa a început şi 

faptul cǎ personalitatea domnului Profesor s-a fitat foarte bine cu a mea, în anul II a 

rǎsturnat situaţia şi m-a fǎcut sǎ descopǎr savoarea chimiei organice cu-adevǎrat. 

 Apoi a fost un moment prin anul IV când ne alegeam calea de urmat pentru 

lucrarea de diplomǎ; şi mǎ întorceam de la localul din Calea Victoriei, hotǎrâtǎ sǎ mǎ 

duc la dânsul la cabinet în Polizu, sǎ îl rog sǎ accepte a-mi fi, direct sau indirect, 

conducǎtor. Iar providenţa ne-a adus faţǎ în faţǎ undeva pe „Occidentului” (strada) la 

propriu, aş putea spune post-profetic, dar şi la figurat. A fost o discuţie scurtǎ, precum 

spunea dânsul: „Nu conteazǎ cantitatea discuţiilor, ci calitatea lor!”. Anii petrecuţi în 

acest scop la laboratorul din corpul I etajul II (I212), în Polizu, au fost speciali pentru 

cǎ mi-au oferit ocazia de a vedea cum se porneşte „de la zero”, de a mǎ responsabiliza 

dincolo de sarcinile unui student în anii terminali, alǎturi de doamna Bologa. Într-un 

fel a fost a doua oarǎ providenţial, ca o continuare a iniţierii spartane fǎcute în prima 

parte a copilǎriei de bunicul meu din partea mamei: sǎ fii pregǎtit mereu de luptǎ, sǎ 

nu te predai niciodatǎ, sǎ înţelegi cǎ datoria şi onoarea trebuie sǎ fie pe primul loc, 

dacǎ ceri sacrificiu de la alţii, sǎ nu te cruţi niciodatǎ pe tine… Şi a fost un bun 

antrenament… au venit anii ’90 şi am putut opta pentru întoarcerea în mediul 

universitar; iar chimie-fizicǎ, de data aceasta la Universitatea din Bucureşti, iar a treia 

oarǎ providenţa, care m-a îndrumat spre Mǎgurele, spre „acea” IFA! Atât dânsul, cât 

şi doamna Bologa m-au „citit” bine, cǎci aici mi-am împlinit destinul, începând cu 

sinteze de compuşi organici marcaţi cu carbon-14 (prin preluarea colectivului pe care 

dânsul l-a condus în anii ’60 şi cǎruia i-a rǎmas 

fidel o viaţǎ întreagǎ!) şi ajungând la datarea 

radiocarbon prin metoda AMS (unde împletesc 

pasiunea pentru chimie cu un hobby de o viaţǎ 

pentru istorie şi arheologie!). 

 Mǎ simt împlinitǎ pentru cǎ oricât de 

greu a fost, am purtat mereu cu mândrie 

„marca ATB” şi, mai presus de acest argument 

personal, „marca creatorului catedrei de chimie 

organicǎ din Polizu, Acad. C.D. Nenițescu” şi, 

nu ştiu dacǎ am fost „creator de ştiinţǎ”, dar 

întotdeauna „m-am strǎduit sǎ fiu”! Mulţumesc 

pe aceastǎ cale tuturor profesorilor mei (indiferent de gradele didactice, pentru mine 

toţi aţi fost profesori) şi le sunt pe aceastǎ cale recunoscǎtoare pentru tot ce m-au 

învǎţat; iar dintre toţi, domnul Balaban a fost exemplul meu de viaţǎ în cariera 

profesionalǎ.” 

Dr. Ing. Corina Anca SIMION  

IFIN-HH Măgurele 
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 „Am avut șansa de a elabora lucrările de doctorat sub conducerea profesorului 

Alexandru T. Balaban. 

 Suntem profund recunoscători profesorului Alexandru T. Balaban pentru 

experiența acumulată în acea perioadă de apropiere de unele dintre multiplele sale 

domenii de cercetare.  

 Distinsa personalitate a profesorului Alexandru T. Balaban și-a pus amprenta 

asupra vieții noastre în modul său generos și deschis. 

La mulți ani, Domnule Profesor!” 

 

Dr. Ing. Gabriela & Octavian STANCIUC 

Fort Mill, South Carolina 

  

 „L-am cunoscut personal pe prof. Balaban în 1988, când am început o 

colaborare cu Domnia sa în domeniul sintezelor de săruri de piridiniu (eram în perioada 

respectivă un tânăr aspirant doctorand, care terminase facultatea la Politehnica din 

București în 1987, destul de convins că nu voi avea șansa de a face doctoratul, pentru 

motive bine cunoscute conexe cu regimul comunist. Din fericire, evenimentele de la 

sfârșitul lui 1989 au schimbat în mod radical situația, și, în 1990 am devenit 

doctorandul Profesorului Balaban). Am fost imediat impresionat de eleganța omului 

Balaban, pe care am întâlnit-o doar într-o singură altă personalitate, de data aceasta 

artistică, regretatul dirijor Claudio Abbado pe care am avut privilegiul să îl cunosc în 

ultimii săi ani. Alt aspect care m-a uimit și continuă să mă uimească până în prezent, 

este erudiția prof. Balaban, evident în domeniul chimiei, dar și în domenii îndepărtate 

de chimie, care includ fizica, matematica, muzica, artele în general. 

 A doua caracteristică importantă pe care vreau să o subliniez este eficiența 

deosebită a profesorului Balaban, atât în interacțiunea cu colaboratorii (studenți, 

doctoranzi, post-doc etc.) dar și din punctul de vedere a capacității de a realiza, 

într-un timp record, diversele sarcini editoriale, ca de exemplu, redactarea de 

manuscrise, cărți, monografii, referate pentru manuscrise trimise de diverse reviste, 

activitate ca editor etc. În perioada doctoratului, aveam colocvii frecvente, dar scurte, 

cu profesorul, care erau însă un concentrat de informații, care îmi erau apoi utile 

pentru următoarele 1-2 săptămâni de lucru în laborator. Aici ȋmi vine în minte o 

imagine a profesorului pe care Silviu Balaban a evocat-o în finalul prezentării 

doctoratului său, în 1990. Cu acea ocazie, Silviu a spus: „Tata este ca un accelerat pe 

care trebuie să îl prinzi din mers: în cazul că reușești, vei ajunge departe, dacă nu vei 

reuși, el nu va reduce viteza….” Am fost obsedat pentru mulți ani de această 

afirmație, care cred că descrie foarte bine situația reală. Nu eram sigur că sunt 

suficient de calificat din punct de vedere știinţific pentru a prinde din mers acest 

accelerat foarte rapid. Din fericire, se pare că din nou nu am avut dreptate.  
 Ultimul aspect  personal pe care vreau să îl evoc este onestitatea intelectuală a 
Prof. Balaban, care se manifesta în interacțiile Domniei sale cu toți colaboratorii, de 
la cel mai umil doctorand, până la premiul Nobel. În lunga mea carieră internațională, 
am venit de multe ori în contact cu mari personalități științifice și, din păcate, trebuie 
să admit, onestitatea intelectuală nu este direct proporțională cu indicele Hirsch, ceea 
ce evident nu este cazul Profesorului Balaban. Nu voi intra în prea multe detalii la 
acest punct, deoarece, toți cei care îl cunoaștem pe profesor, știm bine cât de 
important este să fii onest, din punct de vedere intelectual și științific, deoarece multe 
lucruri le-am învaţat de la Domnia sa. Vă voi prezenta doar două exemple care m-au 
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impresionat pe mine, și care pot da o idee în legatură cu personalitatea profesorului. 
Primul exemplu: eram în Gainesville, Florida, în 1994 (visiting scientist la Univ. 
of Florida), câţiva ani după ce terminasem doctoratul, și am avut marea plăcerea să îl 
întâlnesc pe Prof. Balaban, împreună cu alți colaboratori dragi, ca spre exemplu: 
Toni Dinculescu, Daniela Oniciu, Ion Ghivirigă, toți foști doctoranzi, unii dintre care 
erau post-doc în grupul prof. Katritzky la Universitatea din Florida. Deși aveam încă 
multe lucrări nepublicate din activitatea mea ca doctorand în perioada 1988-1991, și 
mi se părea normal ca Prof. Balaban să fie autor pe aceste lucrări, profesorul m-a luat 
de o parte și mi-a spus: „Acum ești independent, nu trebuie să mă pui coautor pe 
viitoarele tale lucrări.” Am rămas surprins și destul de dezamăgit, dar am înțeles mai 
târziu că era modul în care profesorul mă ajuta să cresc. A fost o lecție importantă, pe 
care nu am uitat-o și pe care o aplic și eu cu colaboratorii mei. Al doilea exemplu este 
lucrarea pe care Prof. Balaban a scris-o despre mine în 2014 în Rev. Chim. București, 
pe care nu vreau să o comentez în detaliu, dar este suficient să considerați citarea din 
Confucius și Leonardo da Vinci pentru a înțelege tot: “if you think in terms of a year, 
plant a seed; if in terms of ten years, plant trees; if in terms of a hundred years, teach 
people”. For someone who teaches, a sign of success is to see a disciple outshine the 
teacher; or, citing from Leonardo da Vinci’s Thoughts on Art and Life, “He is a poor 
disciple who does not surpass his master.” This sign has happened to the author of 
these lines, thanks to Claudiu Supuran (citat din: Balaban AT. Rev Chim (Bucarest) 
2014, 65, 741-743).” 

Prof. Dr. Ing. Claudiu SUPURAN  

Florența 

 

 Lucrând în colectivul Dnei Acad. E. Ciorănescu-Nenițescu, colaborarea 

științifică cu Acad. Balaban a fost punctuală. Suntem co-autori la două articole 

privind sinteza a două săruri noi de piriliu, cu schelete policiclice complexe, una 

sugerată de Acad. M. D. Banciu și cealaltă de mine. Doresc însă să menționez câteva 

aspecte care m-au impresionat, în diferite ocazii, legat de relațiile inter-umane.  

 În 1986 am participat, împreună cu Silviu Balaban și Gabi Stănciuc, la 

congresul IUPAC pentru Chimie Organică de la Moscova. Profesorul a venit să ne 

întâmpine la gară cu mașina Academiei ruse. A coborât împreună cu Silviu urmând ca 

Gabi și cu mine să fim conduse la hotelul în care eram cazate. Nu mare ne-a fost 

mirarea cînd l-am văzut pe profesor întorcându-se în fugă la mașină. „Atenție mare 

când traversați strada, aici pietonul nu are prioritate!” ne-a spus el. Și chiar așa era! 

 În 1988, când am venit, prin concurs, la catedra de chimie organică, 

Dl Balaban devenise șef de catedră. M-am trezit cu un telefon de felicitări de ziua fiicei 

mele, Suzana. Mi-a făcut mare plăcere și, am învățat și o lecție privind atitudinea unui 

șef, pe care am încercat s-o aplic, când, la rândul meu, am îndrumat colective. 

 În 1995, cu ocazia mutării mele la o universitate nouă, Aurel Vlaicu din Arad, 

am găsit o tematică de cercetare comună, împreună cu colegii din catedră și anume, 

biotehnologiile aplicate în domeniul textil. Acad. Balaban mi-a oferit cu generozitate, 

pentru consultare, o serie de cărți de actualitate privind enzimele. 

 Vă mulțumesc pentru toate acestea și, mai ales, pentru atitudinea 

nediscriminatorie într-o societate în care se discută continuu despre problemele legate 

de ”gender issues”. 

Prof. Emerit Dr. Ing. Michaela Dina STĂNESCU 

Secretar general SChR 
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ICECHIM – 70 de ani de cercetare continuă în chimie  

și inginerie chimică 

 

 

 

ICECHIM – 70 de ani de istorie, 70 de ani de excelență în slujba  

            cercetării românești 

Cel de-al cincilea deceniu al secolului XX a marcat apariția primului institut 

de cercetări aplicative în chimie la nivel național. Create la inițiativa cadrelor 

didactice ale laboratoarelor Catedrei de Chimie Organică din Școala Politehnică 

București, Întreprinderile Chimice pentru Cercetări, Proiectări și Producție 

Semiindustrială (ICEPS) au reprezentat pasul decisiv în dezvoltarea industriei 

chimice românești, activitatea desfășurându-se sub îndrumarea profesorilor Costin D. 

Nenițescu (coordonatorul proceselor tehnologice pe baza sintezelor organice), 

Emilian Bratu (coordonator al domeniului inginerie chimică) și Mihail Renert 

(coordonator al elaborării proiectelor pentru instalațiile industriale). 

Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 604 din 02.06.1950, prin care ICEPS 

s-au scindat în două institute aparținând Ministerului Metalurgiei și Industriei 

Chimice (Institutul de Cercetări Chimice – ICECHIM și Institutul de Proiectări 

pentru Fabrici de Produse Chimice – IPROCHIM), va marca fundamental istoria 

cercetării științifice aplicate românești. 

Printre domeniile de cercetare de primă importanță explorate în cadrul 

ICECHIM încă de la începuturile institutului, se pot enumera: chimizarea gazului 

metan, chimizarea petrolului, valorificarea bauxitelor și valorificarea minereurilor de 

mangan. Unii dintre salariații ICECHIM erau personalități recunoscute încă de la 

momentul înființării institutului, iar alții au devenit ulterior nume de referință în 

domeniu: Costin Nenițescu, Ecaterina Ciorănescu, Margareta Avram, Ion Gavăț, 

Hipolit Sanielevici, Raul Mihail, Emilian Bratu, Ileana Necșoiu, Dan Costescu, 
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Emil Ionescu și mulți alții, ICECHIM reprezentând de-a lungul istoriei sale un 

standard de excelență în cercetarea românească, precum și o pepinieră de cercetători 

de valoare internațională. 

Pentru a coordona întreaga cercetare științifică românească și pentru a 

concentra forțele asupra tuturor problemelor majore, în anul 1970 a fost înființat 

Institutul Central de Cercetări Chimice, al cărui pilon principal a fost ICECHIM. 

Această organizație a grupat toate institutele departamentale de cercetare, centrele și 

laboratoarele de cercetare de pe lângă centralele industriale și combinatele chimice, 

precum și toată activitatea de cercetare din institutele de învățământ superior. 

În anul 1973, institutele de proiectare tehnologică au intrat în subordinea 

directă a Institutului Central, care a devenit astfel Institutul Central de Chimie. În anii 

1976-1980, cercetările ICECHIM și-au lăsat amprenta asupra unei serii impresionante 

de unități industriale: rafinării și uzine petrochimice (Borzești, Midia-Năvodari, 

Brazi, Teleajen, Timișoara și Pitești); fabrici de anvelope (Zalău, Caracal și 

Turnu-Severin); întreprinderi de articole tehnice din cauciuc (Botoșani și Tg. Jiu); 

întreprinderi de materiale plastice (Tulcea, Focșani, Năsăud, Drăgășani, 

Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc și Cehul Silvaniei); întreprinderi de fire și fibre 

(Câmpulung-Muscel, Vaslui, Roman, Corabia și Botoșani). 

În perioada 1981 – 1989, activitatea ICECHIM a avut două componente de 

bază: modernizarea tehnologiilor la instalațiile în funcțiune și dezvoltarea calitativă a 

produselor, inclusiv cele destinate exportului, respectiv punerea în funcțiune a unor 

noi capacități industriale (Întreprinderea de detergenți Timișoara, Întreprinderea 

Colorom Codlea, Secția de pesticide a Combinatului Oltchim, Instalația industrială de 

cauciuc poliizoprenic Brazi, Combinatul Chimic Giurgiu, Combinatul Chimic Sinteza 

Oradea, Combinatul de Îngrășăminte Chimice Valea Călugărească, Combinatul 

Chimic Făgăraș, Combinatul Chimic Victoria, Întreprinderile de detergenți Stela 

București și DERO Ploiești). 

După anul 1990, ICECHIM s-a adaptat la noile condiții economice datorate 

reformelor structurale preliminare aderării la Uniunea Europeană și noilor sisteme de 

finanțare a cercetării, orientându-se treptat către cerințele întreprinderilor mici și 

mijlocii.  

În anul 2004, Institutul de Cercetări Chimice a devenit Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, furnizând 

cercetări aplicate și studii teoretice în domeniul chimiei și petrochimiei. 

În zilele noastre, ICECHIM s-a afirmat ca unul dintre principalii actori din 

zona de cercetare națională, precum și o componentă importantă a Spațiului European 

de Cercetare, cu proiecte de cercetare aplicată în mai multe domenii (Bioeconomie; 

Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate; 

Sănătate; Patrimoniu și identitate culturală; Tehnologii noi și emergente; IT&C, 

Spațiu și securitate), cu o multitudine de lucrări de cercetare publicate, brevete de 

invenție solicitate și acordate, precum și tehnologii transferate în industrie. 

 

Gala ICECHIM 70 – omagiu pentru înaintași, îndemn pentru viitor 

În dificilul context medico-sanitar care a marcat anul 2020, sărbătoarea 

dedicată celor 70 de ani de activitate neîntreruptă a ICECHIM a fost organizată în 

sistem on-line, în data de 16 decembrie 2020, fiind onorantă pentru noi participarea 

activă a peste 160 de invitați, personalități din domeniu, foști și actuali colegi, precum 

și colaboratori tradiționali ai institutului. 
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Figura 1. Participanti „on-line” la sărbătoarea dedicată celor 70 de ani  

de activitate neîntreruptă a ICECHIM 

 

 

În deschiderea Galei ICECHIM 70 a fost prezentat istoricul 

institutului (Dr. Biochim. Mihaela Doni, Director General), 

domeniile industriale în care ICECHIM și-a adus o 

contribuție majoră de-a lungul timpului (prezentări susținute 

de Dr. Ing. Andrei Sârbu, Dr. Ing. Sanda Velea și Dr. Ing. 

Luminița Eugenia Wagner), precum și perspectivele și 

strategiile de dezvoltare (Dr. Habil. Florin Oancea).   

 

 

 

 
 

Printre invitații care au transmis atât un mesaj de recunoaștere a activității și 

contribuției ICECHIM la dezvoltarea economiei naționale, cât și de încurajare pentru 

generațiile viitoare, pentru a continua activitatea de cercetare-dezvoltare la 

standardele stabilite de generațiile anterioare, s-au numărat: Acad. Maria Magdalena 
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Zaharescu, Prof. Dr. Ing. Ecaterina Andronescu, Acad. Bogdan C. Simionescu, 

Prof. Dr. Dragoș Mihael Ciuparu - Secretar de stat pentru CDI, Ministerul Educației 

și Cercetării, Prof. Dr. Ing. Adrian Curaj - Director General Unitatea Executivă pentru 

Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Științifice, Dezvoltării și Inovării, 

Prof. Dr. Ing. Lucian Puiu Georgescu - Rector Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați și Ministru al Cercetării și Inovării (2017-2018), Prof. Dr. Ing. Michaela Dina 

Stănescu - Secretar General al Societății de Chimie din România, Prof. Dr. Ing. Dobre 

Tănase - Președinte al Societății de Inginerie Chimică din România, prieteni, 

colaboratori și susținători ai institutului nostru. 

În semn de recunoștință pentru contribuția deosebită a acestora la dezvoltarea 

și promovarea sistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare, ICECHIM a 

acordat personalităților participante Diploma de excelență ICECHIM 70. 

 

 
  

În cadrul galei aniversare a fost, de asemenea, recunoscută contribuția la 

dezvoltarea și promovarea cercetării științifice naționale adusă de colaboratori 

tradiționali ai ICECHIM: 

- institute naționale de cercetare-dezvoltare (Institutul Național de Cercetare -

Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare, Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Ecologie Industriala – ECOIND, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Științe Biologice, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția 

Mediului, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice 

si Izotopice Râmnicu Vâlcea, Institutul National de Cercetare Dezvoltare in 

Optoelectronica - INOE 2000, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca, Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale Timișoara, Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA); 

- institute ale Academiei Române (Institutul de Chimie Fizică „Ilie 

Murgulescu”; Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”; Centrul de 

Chimie Organică al Academiei Române "C.D. Nenițescu"; Institutul de Biochimie al 

Academiei Române); 
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- universități (Universitatea Politehnica din București; Universitatea din 

București – Facultatea de Chimie; Universitatea din București – Facultatea de 

Biologie; Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București; 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București; Universitatea 

"Dunărea de Jos" din Galați); 

- agenți economici (CEPROCIM S.A.; Institutul pentru Cercetări Produse 

Auxiliare Organice Mediaș; Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii și 

Echipamente de Protecția Mediului – I.C.P.E. BISTRIȚA S.A.; S.C. Centrul de 

Cercetare și Prelucrare Plante Medicinale PLANTAVOREL S.A.; Hofigal Export 

Import S.A.; Romvac Company S.A.; CHIMCOMPLEX S.A.; Renault Technologie 

Roumanie S.R.L.; PROMATERIS S.A.; CHIMCOLOR S.R.L.; CHIMTITAN 

S.R.L.); 

- parteneri din mass-media care au contribuit la consolidarea identității publice 

a ICECHIM în societate, precum și la promovarea rolului esențial al științei, tehnicii, 

cercetării și inovării pentru o dezvoltare sustenabilă (Corina Negrea, Simina Botar 

Șeuleanu, Alexandru Mironov). 

Un moment cu o încărcătură emoțională deosebită a fost reprezentat de 

întâlnirea cu foști salariați ai institutului nostru, nume de referință în cercetarea 

românească, care au contribuit nu numai la dezvoltarea diferitelor arii de competență 

ale institutului, dar au format continuu noi generații de cercetători: 

Dr. Biochim. Melania Liliana Arsene, Ing. Anca Angela Athanasiu, Dr. Ing. Radu 

Bordeianu, Dr. Ing. Dan Brețcanu, Ing. Stanca Căpitanu, Dr. Ing. Ana Aurelia 

Chirvase, Dr. Ing. Viorica Dobrescu, Dr. Ing. Dan Donescu, Mat. Octavian Frangu, 

Ing. Stela Iancu, Dr. Ing. Mihail Ionescu, Dr. Ing. Aurelia Piscureanu, Dr. Ing. Emil 

Stepan, Ec. Constantin Toader, Ing. Inna Trandafir). Tuturor acestor colegi dorim să 

le mulțumim pentru activitatea prodigioasă pusă în slujba institutului, ștafeta fiind 

predată acum celor formați de aceste personalități, generații care speră să se ridice la 

înălțimea standardelor impuse de iluștrii predecesori. 

Tuturor invitaților dorim să le mulțumim pentru îndrumarea acordată de-a 

lungul timpului, precum și pentru participarea la acest moment atât de important și 

emoționant din viața institutului nostru.  

 

Dr. Biochim. Mihaela DONI 

Director General 

INCDCP-ICECHIM București 

mihaela.doni@icechim.ro  

 

Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU 

Director Tehnic 

INCDCP-ICECHIM București 

fierascu.radu@icechim.ro  
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In memoriam  

 

Acad. Prof. Dr. Gheorghe D. MATEESCU 

     11.11.1928-22.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Academician Profesor Gheorghe D. Mateescu s-a stins din viață, la vârsta de 

92 de ani, în dimineața zilei de 22 ianuarie 2021, în Cleveland Ohio, în urma 

afecțiunii de COVID-19.   

 Gheorghe D. Mateescu, chimist american de origine română, Profesor 

Emeritus la Case Western Reserve University s-a născut la Pitești, România, în data 

de 11 noiembrie 1928, și-a făcut studiile și a lucrat în România până în anul 1967, 

când a plecat în SUA unde a şi rămas până la sfârşitul vieţii.  

 S-a căsătorit cu Claudia G. Sfințescu, în anul 1990, la Catedrala Sfânta Treime 

din Pitești.  

 A absolvit cu calificativul Magna cum Laude Facultatea de Medicină şi 

Farmacie din Bucureşti (1951) și a obținut doctoratul în Chimie la Case Western 

Reserve University (CWRU) în Cleveland Ohio, SUA (1971) sub îndrumarea 

profesorului George Andrew Olah, laureat al premiului Nobel în chimie. 

 A fost cercetător la Spitalul Militar Bucureşti (1951-1954), Asistent 

Universitar la Catedra de Chimie a Facultății de Medicină și Farmacie București, 

Cercetător la Centrul de Chimie Organică C.D. Nenițescu (1964-1967), unde a fost 

co-autor la multe publicații în domeniul structurii organice a moleculelor mici, în 

particular ciclobutadiena. 

  La CWRU a studiat cationul norbornil (1968-1971) cu Prof. George A. Olah. 

A rămas aici în continuare, pentru întreaga viață, cadru didactic, predând Cursuri de 

Rezonanţă Magnetică Nucleară şi conducînd lucrări de masterat și doctorat. A fost 

Fondator și Director (1970-1999) al Laboratorului MAIF (Major Analytical 

Instruments Facility - Laboratorul Principal de Aparatură Analitică).  
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În calitate de cadru didactic, a predat cursuri în domenii de mare actualitate: 

MRI (Imagistică prin Rezonanță Magnetică), MRS (Spectroscopie de Rezonanță 

Magnetică Localizată), Fourier-transform (FT) IR și Spectroscopie Raman, UV și  

Spectroscopie Fotoelectronică (UPS și XPS sau ESCA pentru Analiza Chimică), 

Spectroscopie de împrăștiere ionică (ISS), Spectrometrie secundară de masă ionică 

(SIMS), Microscopie cu efect tunel (STM) și Microscopie de forță atomică (AFM). 

Interesul său profesional pentru Chimia Analitică, Chimia Fizică, 

Bioenergetică, Rezonanța Magnetică a Metabolismului Mitocondrial este reflectat 

atât în conținutul proiectelor sale de cercetare, cât și în întreaga activitate didactică. 

 Cercetările în domeniul RMN includ studii de noi biomarkeri pentru 

bioenergetica celulară, utilizând metode de Imagistică prin Rezonanța Magnetică 

(MRI) cu 2H, 17O, 31P și Spectroscopia Localizată (MRS); Decuplarea oxidativă a 

fosforilării cu agenţi chimici și genetici; Chimia monomerilor de apă; Spectroscopia 

Vibraţională etc.  

 Ca îndrumător de doctorat, G.D. Mateescu și studentul lui, G.M. Benedikt au 

studiat ionul clasic de hidroniu obținut în bioxid de sulf lichid prin protonarea 

moleculei de apă îmbogățită cu izotopul O-17, activ in RMN, folosind acid „magic” 

FSO3H.SbF5. În aceste condiții, quartetul speciei „stabile” H3O
+ a fost observat 

pentru prima dată. Enciclopedia Britannica din 1980, cât și The New York Times au 

menționat acest rezultat comunicat în lucrarea:  

• Water and related systems. 1. The hydronium ion (H3O
+). Preparation and 

characterization by high resolution oxygen-17 nuclear magnetic resonance, 

G. D. Mateescu și G.M. Benedikt in Journal of the American Chemical 

Society,  1979, 101, 3959, cu 59 citări. 

Aceiași autori au obținut și spectrul moleculei de purină triplu protonată prin RMN de 

N-15. (Benedikt - Teza de doctorat 1980). 

 Profesorul Mateescu a publicat două cărți și o serie de capitole in alte cărți de 

specialitate.  

 În România, a publicat prima carte de spectroscopie de infraroșu scrisă 

împreună cu Prof. Margareta Avram: ”Spectroscopia in infraroșu. Aplicații în 

chimia organică”. Cartea s-a 

bucurat de un real succes printre 

specialiști, a apărut în mai multe 

ediții și a fost tradusă în numeroase 

țări. În anul 1972 a apărut ediția în 

limba engleză: ”Infrared 

Spectroscopy. Applications in 

Organic Chemistry”, publicată de 

prestigioasa editură Wiley-

Interscience, New York. Pentru că a 

avut success, a fost reeditată de R.E. 

Krieger Publishing Company, 

Huntington, New York în anul 1978.  

 Legat de determinarea structurii compușilor organici cu ajutorul spectroscopiei 

IR este de amintit o întâmplare din anii 60 povestită de Profesorul Mateescu. Era 

perioada în care chimiștii organicieni din întreaga lume încercau să sintetizeze 

ciclobutadiena. La Centrul de Chimie Organică al Academiei, un grup de cercetători, 

sub conducerea Acad. C.D. Nenițescu și a Prof. M. Avram, lucrau la acest proiect. 

https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
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Într-o duminică au izolat o substanță nouă și i-au înregistrat spectrul de IR. Cu 

spectrul astfel obținut au alergat la Magistru (C.D. Nenițescu). Dar acesta a observat 

imediat că noul compus prezenta și vibrații caracteristice legăturilor simple 

carbon-carbon, deci nu era compusul dorit. Rezultatul a fost însă foarte interesant 

pentru că s-a obținut, pornind de la diclorociclobutenă, printr-o metodă nouă, dimerul 

ciclobutadienei. 

 A doua carte, scrisă în SUA împreună cu Dr. Adrian Valeriu, este legată de 

aplicarea metodelor moderne în domeniul RMN. Cartea se intitulează:”2D NMR: 

Density Matrix and Product Operator Treatment” și a fost publicată în anul 1993, 

editura Prentice Hall – A Solomon Press Book, New York. 

Cartea a fost promovată de J. Chem. Educ., 1993, 70, 6, 

A172, care o descrie ca fiind un ghid pentru utilizarea 

densității de matrice în descrierea experimentelor cu puls 

multiplu. În prezentarea cărții se subliniază că bazat pe 

studiul acesteia, până și cititorii cu o formație matematică 

modestă reușesc să prelucreze secvențe de pulsuri în 

experimente cu grad variat de complexitate, fapt ce 

demonstrază calitățile didactice ale autorilor. Comentarii 

favorabile privind importanța educațională a cărții sunt 

făcute și de Profesorul J.H. Keeler de la Universitatea 

Cambridge din Marea Britanie, în Angewandte Chemie 

International Edition:  

 ”This book has a thoroughly laudable aim to show the reader exactly how to 

do density matrix and product operator calculations. There are few texts available 

which seek to do this.”  

 Cartea ”2D NMR: Density Matrix and Product Operator Treatment” a fost 

pusă de profesor pe web pentru ca toate persoanele interesate şi mai ales studenţii să 

aibă acces la ea. 

 Alături de aceste cărți, menţionăm şi o serie de articole apărute în cărțile 

(conference proceedings) conținând lucrările prezentate la conferințe importante din 

domeniul spectroscopiei: 

• Applications of Electron Spectroscopy in Organic Chemistry, publicat 

împreună cu J.L. Riemenschneider, în ”Electron Spectroscopy”, editor D.A. Shirley, 

North Holland Publishing Company, Amsterdam - Londra, 1972, pp 661-680; 

• Solution and Solid State C-13 and N-15 NMR Studies of Visual Pigments 

and Related Systems: Rhodopsin and Bacteriorhodopsin, publicat împreună cu E.W. 

Abrahamson, J.W. Shriver, W.G. Copan, D.D. Muccio, M. Iqbal și V. Waterhous în 

”Spectroscopy of Biological Molecules”, editori C. Sandorfy și Th. Theophanides, 

Reidel, Dordrecht, 1984, NATO ASI Series C, Vol. 139, pp 250-283; 

• Teaching the New NMR: A Computer-aided Introduction to the Density 

Matrix Treatment of Double-quantum Spectrometry, publicat împreună cu A. Valeriu 

în ”Magnetic Resonance”, editori L. Petrakis și J. Fraissard, Reidel, Dordrecht, 1984, 

NATO ASI Series C, Vol. 124, pp 501-524; 

• Teaching the New NMR: A Computer-aided Introduction to the Density 

Matrix Formalism of Multipulse Sequences, publicat împreună cu A. Valeriu în 
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”Spectroscopy of Biological Molecules”, editori C. Sandorfy și Th. Theophanides; 

Reidel: Dordrecht, 1984, NATO ASI Series C, Vol. 139, pp 206-249; 

• Water, Ions and O-17 Magnetic Resonance Imaging, publicat împreună cu 

G. M. Yvars and T. Dular în ”Water and Ions in Biological Systems”, editori Lauger, 

Packer și Vasilescu, Birkhauser, Basel-Boston, 1988, pp 239-250; 

• 
17

O-
1
H Magnetic Resonance Imaging in Plants, Animals, and Materials, 

publicat împreună cu G. Yvars, D.I. Pazara, N.A. Alldridge, J.C. LaManna, D.W. 

Lust, M. Mattingly și W. Kuhn, în ”Synthesis and Application of Isotopically 

Labelled Compounds”, editori T.A. Baillie și J.R. Jones, Elsevier: Amsterdam, 1989, 

pp 499-508. 

 Gh. Mateescu este autorul a peste 130 de publicații și comunicări științifice. 

Lucrările știintifice au fost, în general, publicate în jurnale prestigioase, cu factor de 

impact ridicat: Journal of American Chemical Society, Thetrahedron, Tetrahedron 

Letters, Chemische Berichte, Journal of Organic Chemistry, etc. 

 Printre publicații se remarcă prin numărul mare de citări (date de Scopus) 

următoarele lucrări științifice:  

1. Olah, G.A., Schlosberg, R.H., Porter, R.D., Mo, Y.K., Kelly, D.P., 

Mateescu, G.D., Stable Carbocations. CXXIV.1a,b The Benzenium Ion and 

Monoalkylbenzenium Ion publicat în Journal of the American Chemical Society, 

1972, 94(6), 2034–2043 cu 207 citări;  

2. Olah, G.A., Mateescu, G.D., Stable Carbonium Ions. CI.1 The 

Tetraphenylcyclobuta-diene Dication2, publicat în Journal of the American Chemical 

Society, 1972, 92(5), 1430-1432 cu 174 citări; 

3. Olah, G.A., Staral, J.S., Asencio, G., Liang, G., Forsyth, D.A., Mateescu, 

G.D., Stable carbocations. 215. Carbon-13 nuclear magnetic resonance spectroscopic 

study of the benzenium, naphthalenium, and anthracenium ions, publicat în Journal of 

the American Chemical Society, 1978, 100(20), 6299-6308 cu 148 citări și 

4. Olah, G.A., Surya Prakash, G.K., Shih, J.G., Krishnamurthy, V.V., 

Mateescu, G.D., Liang, G., Sipos, G., Buss, V., Gund, T.M., Ragué Schleyer, P.V., 

Bridgehead Adamantyl, Diamantyl, and Related Cations and Dications,  publicat în 

Journal of the American Chemical Society, 1985, 107(9), 2764-2772 cu 110 citări. 

 A prezentat numeroase conferințe în 

SUA și în afara SUA, în calitate de Profesor 

Invitat la Universități în Bruxelles (1973), 

Paris (1977), Basel (1977), Marsilia (1982), 

Ljubljana (1987) și Kyushu, Japonia (1995, 

1997). 

 A acordat o atenție specială 

promovării Rezonanței Magnetice atât în 

țara sa natală, România, cât și în SUA.  

 În anul 1965 a pus bazele primului 

Laborator de Rezonanță Magnetică 

Nucleară (RMN) din România prin aducerea 

în țară a unui aparat de spectroscopie 

magnetică, de ultimă generație la acea dată, un Varian A60. Aparatul a fost instalat în 

noua clădire a Centrului de Chimie Organică din Splaiul Independenței 202 B. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36045924000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603835170
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213492302
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7403137022
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701411576
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0000993916&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0000993916&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36045924000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701411576
https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=George+A.++Olah
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701411576
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701411576
https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36045924000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004690331
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15125922500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701411576
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603072353
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55180050100
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0000840058&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/22680?origin=resultslist
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Aparatul s-a dovedit foarte fiabil datorită îngrijirii atente a Dr. F. Chiraleu, fiind încă 

funcțional în anii 90. 

 A organizat, în România, timp de 19 ani (1995-2014), cu participarea 

internaţională a numeroși oameni de știința renumiți, incluzând Laureați ai premiului 

Nobel, Școala Internațională de Vară în domeniul NMR/MRI și MRS pentru 

specializarea în Rezonanță Magnetică a radiologilor și oamenilor de știință români 

din diferite domenii conexe. Aceasta a condus la crearea Societății de Rezonanță 

Magnetică în Medicina din România (SRMMR) și a ISMRM, Romanian Chapter, sub 

egida ISMRM (International Society for Magnetic Resonance in Medicine).  

 

 
2007 – Braşov 12-14 septembrie – Primul Congres Naţional de Rezonanţă Magnetică 

 În SUA, la CWRU, a sponsorizat crearea a trei premii pentru studenţii 

merituoși: "Dumitru and Gheorghe D. Mateescu Award for Student Citizenship”, 

"Neniţescu-Avram Award" acordate de Departamentul de Chimie, şi “Gheorghe and 

Claudia Mateescu Award for Excellence in Research” acordat de Departmentul de 

Inginerie Biomedicală.  

 De-a lungul carierei sale știintifice s-a bucurat de un respect deosebit din 

partea multor comunități internaționale de cercetare. A fost legat de o prietenie de 

durată cu Richard R. Ernst, Laureat al premiului Nobel.  

Activitatea deosebită pe care a desfășurat-o a fost răsplătită de comunitatea 

științifică și de diverse instituții cu premii și distincții printre care: Premiul G. Spacu 

al Academiei Române, 1966; Interacademy Exchange Fellow oferit de Academia 

Națională de Științe SUA - Academia Română, 1967, 1982, 1990; Premiul John S. 

Diekhoff pentru Distinguished Graduate Teaching, CWRU 1991; titlul de Membru de 

Onoare al Academiei Române, 1995; Premiul George Emil Palade pentru Știință oferit 
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de Fundația Culturală Română, 1999; Steaua României 2004 (Cel mai înalt ordin 

românesc instituit în 1877 de regele Carol I, Regele României), medalie decernată de 

Statul Român. 

 

 În anul 2014, Acad. Prof. Dr. Gheorghe Mateescu a fost unul dintre cei care 

au prezentat conferințe plenare, alături de Acad. Dr. Constantin Bulucea, 

Acad. Prof. Alexandru Balaban și Acad. Dr. Basarab Nicolescu în primele două zile 

ale Congresului anual al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (ARA 38), 

desfășurat între 23 și 27 iulie la Caltech Pasadena, California, având ca Președinte al 

comitetului de organizare pe Dr. Adrian Stoica de la NASA. Profesorul Mateescu a 

animat discuțiile în timpul lucrărilor Congresului, încântând asistența prin erudiția sa 

și fiind inconjurat cu multă simpatie și admirație.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.americanromanianacademy.org/38-congress-2014
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  La cea de a XXXV-a Conferinţă Naţională de Chimie, cu participare 

internațională, de la Călimănești-Căciulata din anul 2018, Prof. Mateescu a prezentat 

o conferință remarcabilă, intitulată: ”Flying with eagles: 17 years in Romania and 

51 years in the USA”, în care a descris etapele importante din cariera sa profesională. 

Conferința a avut un impact deosebit asupra audienței, formată în mare parte din 

tineri cercetători, constituind un model de urmat.  

 Cu această ocazie, Societatea de Chimie din România i-a acordat medalia și 

diploma de onoare „Petru Poni” pentru remarcabila activitate științifică şi pentru 

legătura strânsă pe care o păstrează cu comunitatea de chimie din țară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprecierea profesională se reflectă și prin atribuirea unui număr însemnat de 

poziții importante în diferite organisme profesionale: Membru al Consiliului de 

redacție al Romanian Chemical Review, din 1999; Membru al Comitetului Global de 

Dezvoltare al Societății Internaționale de Rezonanța Magnetică în Medicină 

(ISMRM) 2002-2004; Fellow al ISMRM, 2009; Membru de Onoare al Societății de 

Rezonanță Magnetică în Medicină din România, 2008; Outstanding Alumnus, 

Departamentul de Chimie-CWRU, 2015. La toate acestea se adaugă și titlurile de 

Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea Politehnica Bucureşti, 1996 și de la 

Universitatea de Medicină Carol Davila, București, 1999 și multe alte distincții. 

Meritele sale au fost adesea prezentate de instituțiile media, atât în România, cât și în 

SUA și Canada.   

 Gh.D. Mateescu a fost un membru activ al American Chemical Society (ACS), 

International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM), International 

Society of Oxygen Transport to Tissue (ISOTT), International Isotope Society (IIS), 

American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA).  

 Profesorul Mateescu a lăsat amintiri profunde studenților, colaboratorilor și 

prietenilor din lumea intreagă care au participat la workshop-urile IRM (1997-2014) 

din România, unde cu generozitatea şi talentul său a format nu numai un grup de 
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oameni de știință cu preocupări variate, ci şi o famile de profesioniști de diferite 

specialități, animați de aceeași pasiune pentru RMN.  

 Vorbind întotdeauna cu pasiune despre știință, cercetare, despre progresul în 

medicină, considerând cercetătorul un „promotor al progresului științific în fiecare 

moment din activitatea sa”, el va rămâne un model de urmat, care a inspirat pe 

studenții săi în drumul lor pe calea științei, cercetării și progresului în medicină, 

considerîndu-i ca o parte a familiei sale. 

 

Rămas bun și să vă odihniți în Pace în drumul Dumneavoastră către stele, 

domnule profesor Gheorghe Mateescu,  

promotor al progresului, științei și prieteniei! 

 

 

 

Oana LEONTE, Director științific, Berkeley Polymer Technology 

Editor șef - Journal of American Romanian Academy of Arts and Sciences 

Claudia MATEESCU, Inginer Chimist 
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In Memoriam 

Prof. Dr. Dumitru OANCEA 

Membru corespondent al Academiei Române 
26 ianuarie 1941 - 27 decembrie 2020 

 

 
 

 Despărțirea recentă de profesorul Dumitru Oancea ne oferă ocazia să-i evocăm 

activitatea ştiinţifică şi didactică în domeniul chimiei, desfăşurată cu entuziasm și 

dăruire, pe o durată de peste 50 de ani. 

 Profesorul Dumitru Oancea s-a născut la 26 ianuarie 1941 în comuna 

Vultureşti, judeţul Argeş. A urmat cursurile liceului „Dinicu Golescu” din Câmpulung 

Muscel în perioada 1955-1959, iar apoi cursurile universitare la Universitatea din 

Bucureşti, Facultatea de Chimie, pe care a absolvit-o în anul 1964. 

 A obținut titlul de Doctor în chimie la aceeaşi universitate în 1972, sub 

îndrumarea Acad. I. G. Murgulescu, cu teza intitulată „Cinetica unor reacţii ion-dipol”. 

 A urmat studii post-doctorale la Universitatea din Pittsburg, S.U.A. (1973-

1974) cu profesorul E. M. Arnett iar apoi a avut colaborări cu profesorul L. De 

Maeyer de la Institutul „Max-Planck” pentru Biochimie Fizică din Göttingen (1990, 

1992) şi cu prof. H. G. Wagner de la Institutul de Chimie Fizică al Universităţii din 

Göttingen (1993, 1996). În 1999 vizitează și apoi cooperează cu BAM (Bundesanstalt 

für Material Forschung und Prufung, Berlin) și PTB (Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt, Braunschweig), pe probleme de protecție antiexplozivă. 

 

Profesorul Dumitru Oancea, împreună cu Profesorul Arnett, Pittsburg 1973 
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 Din anul 2009, a fost membru corespondent al Academiei Române. 

 

 

Profesorul Oancea (centru) cu ocazia decernării Premiilor Academiei Române, 2014 

  

În carierea sa didactică universitară a parcurs toate etapele. A fost preparator, 

asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi, din 1994, profesor la Catedra de Chimie Fizică 

a Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti, iar din 2012 profesor emerit. 

 Profesorul Dumitru Oancea s-a implicat mult în managementul universitar 

fiind ales șeful catedrei de Chimie Fizică pentru o lungă perioadă de timp (1990-1992, 

1996-1998), secretar științific (1992-1996), decanul Facultăţii de Chimie (2004-2012) 

și membu în Senatul Universității din București (1996-2012). Ca decan al facultății, 

sarcină îndeplinită cu pricepere, devotament şi eleganţă, a reașezat pe baze moderne 

studiul chimiei la Universitatea din București. 

 S-a remarcat în activitatea didactică prin introducerea şi predarea unor cursuri 

noi pentru studenţii Facultăţii de Chimie, spre exemplu: „Cataliză omogenă”, 

„Cinetica reacţiilor enzimatice”, „Cinetica reacţiilor catalitice”, „Cinetica reacţiilor 

complexe”, „Modelarea reacţiilor enzimatice”, „Prelucrarea numerică a datelor 

experimentale în chimie”, „Protecţia împotriva exploziilor”, „Modelarea proceselor 

chimice”, „Termodinamica şi cinetica reacţiilor complexe”.  

Profesorul Dumitru Oancea a abordat numeroase domenii de cercetare: 

cinetica reacţiilor chimice în soluţie, studiul echilibrelor cu transfer de proton în medii 

apoase şi neapoase, cinetica reacţiilor chimice în sisteme eterogene, cinetica reacţiilor 

catalitice, cinetica reacţiilor explozive în fază gazoasă şi în faze condensate, cinetica 

reacţiilor enzimatice şi a reacţiilor de schimb ionic. 

 Din anul 1976, în colaborare cu un grup de cercetători din Institutul de Chimie 

Fizică al Academiei Române, a iniţiat un program de cercetare nou, referitor la 

procesele de combustie explozivă a amestecurilor combustibil-aer şi a materialelor 

energetice condensate, program solicitat de o comisie naţională întrunită pentru a 

analiza unele explozii din industria chimică. A creat astfel, o puternică școală de 

cercetare, în domeniul reacțiilor care decurg în regim exploziv. 
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Începând cu anul 1996, devine conducator de doctorat. Sub coordonarea sa 

ştiinţifică s-au elaborat 14 teze în acest nou domeniu de cercetare, precum şi în cel al 

reacţiilor complexe în soluţie. 

 Activitatea de cercetare s-a materializat şi prin publicarea a peste 200 de 

lucrări ştiinţifice în reviste de mare prestigiu (Central European J. Chem., Faraday 

Symp. Chem. Soc., Fire & Safety J., Hydrometallurgy, Israel J. Chem., J. Amer. 

Chem. Soc., J. Loss Prevention Process Industries, La Rivista dei Combustibili, Plaste 

und Kautshuk, Proc. Rom. Acad., Series B, Progress React. Kinetics, Rev. Roumaine 

Chim., Solv. Extr. Ion Exch., Z. Phys. Chem., Z. Chem., 

Thermochimica Acta, Catal. Lett., J. Therm. Anal. 

Calorimetry, J. Hazardous Materials, Ind. Eng. Chem. 

Res., Fuel, Radiation Physics and Chemistry, Biophys 

Chemistry, Bioprocess and Biosystems Engineering, 

Chem. Eng.&Tech.). Valoarea articolelor publicate este 

confirmată și de numărul mare de citări, unele dintre 

acestea având peste 50 (cf. Scopus). 

 Sunt de remarcat dintre acestea o serie de lucrări 

publicate în Journal of Hazardous Materials o revistă cu 

factor de impact în prezent, peste 9 (2019/2020). Astfel 

sunt de menționat datorită numărului mare de citări  

(cf. Google Scholar) următoarele lucrări: 

 

• Domnina Razus, Codina Movileanu, Venera Brinzea, D. Oancea 

Explosion pressures of hydrocarbon–air mixtures in closed vessels 

Journal of Hazardous Materials B135 (2006) 58–65 (115 citări); 

 

• Domnina Razus, Codina Movileanu, Dumitru Oancea 

The rate of pressure rise of gaseous propylene–air explosions 

in spherical and cylindrical enclosures 

Journal of Hazardous Materials A139 (2007) 1–8 (83 citări); 

 

• Domnina Razus, Venera Brinzea, Maria Mitu, Dumitru Oancea 

Temperature and pressure influence on 

explosion pressures of closed vessel 

propane–air deflagrations 

Journal of Hazardous Materials 174 (2010) 

548–555 (77 de citări). 

 

A publicat în calitate de co-autor cărțile: 

„Chimie. Principii şi aplicaţii” (1998), „Aplicaţii ale 

analizei termice” (2016) şi este autor al lucrării 

„Modelarea cinetică a reacţiilor catalitice” (1998) și a 

unui manual de Chimie Fizică (Ministerul Educației și 

Cercetării, Proiectul pentru Învățământ rural, 2006, 

2011). Cărțile publicate, clare şi riguroase, au o largă 

audiență, nu numai printre chimiștii fizicieni, fiind utile 

tuturor celor interesați de studiul chimiei. 
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A fost manager/director la numeroase proiecte/granturi de cercetare, referent 

la prestigioase reviste de specialitate din țară și străinătate, membru în comitetele de 

organizare a unor conferințe internaționale, evaluator de granturi, membru în 

comitetul editorial al Revue Roumaine de Chimie. 

 Rezultatele obținute au fost răsplătite cu o serie de premii, diplome și medalii. 

A fost distins cu Premiul „Gheorghe Spacu” al Academiei Române (1987, Studiul 

reacțiilor rapide în gaze), Diploma de Onoare, conferită de Prefectura Municipiului 

Bucureşti (2009), Medalia „Gheorghe Spacu” acordată de Societatea de Chimie din 

România (2009) şi este Cetăţean de onoare al comunei Vultureşti, Argeş (2007). 

 

 Va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut prin tot ceea ce a făcut pentru 

chimia românească, prin figura luminoasă și căldura relațiilor interumane. 

 

 

Bazat pe date preluate din necrologul Academiei Române și Universității din București 

Redactare: Prof. Emerit Michaela Dina STĂNESCU, Prof. Dr. Raluca ISOPESCU 
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Webinar  

„Creșterea performanțelor profesionale în autorat științific” 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică 

(ICCF), București, a organizat joi, 1 aprilie 2021, seminarul online intitulat 

„Creșterea performanțelor profesionale în autorat științific” – Modul I, primul 

dintr-o serie de astfel de sesiuni de instruire, pe care institutul dorește să le realizeze 

pe parcursul anului curent. 

Inițiativa evenimentului a venit din dorința și conștientizarea necesității de 

formare permanente a personalului din cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și de 

actualizare a facilităților oferite de resursele informatice online de documentare 

științifică. În categoria indicatorilor de performanță asociați cu activitatea de 

cercetare, criteriul „publicare articole în reviste ISI” este de o importanță ridicată. 

Cuantificarea acestuia se face prin numărul de publicații indexate în Web of Science, 

vizibilitatea și calitatea rezultatelor diseminate. Așadar, se impune motivarea, 

instruirea și orientarea personalului CDI spre publicarea rezultatelor în reviste ISI cu 

factor de impact cât mai mare. 

Scopul principal al acestor seminarii online este  de a veni în sprijinul tinerilor 

doctoranzi și cercetători cu programe de instruire pentru creșterea performanțelor în 

autorat științific, îndeplinirea criteriilor de performanță în cercetare fiind imperios 

necesară atât pentru perfecționarea resursei umane și promovarea individuală, cât și 

pentru vizibilitatea instituțională. 

Primul webinar a fost susținut de d-na dr. ing. Ștefaniu Amalia (INCDCF 

București) având-o ca invitat special pe d-na Profesor emerit Ungureanu Eleonora-

Mihaela, din cadrul Școlii doctorale „Chimie aplicată și Știința Materialelor” a 

Universității POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor. 

S-a trecut în revistă și s-a exemplificat conținutul a diferite baze de date online 

cu informații despre structura chimică, date de proprietăți fizico-chimice, activitate 

biologică, siguranță, toxicitate, referințe de literatură de interes pentru domeniul 

chimico-farmaceutic și medical, precum: Drug Bank (https://go.drugbank.com/), 

PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), ChemSpider 

(http://www.chemspider.com/), Protein Data Bank (https://www.rcsb.org/), baza de 

date NCBI - National Center for Biotechnology Information  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) sau GeneCards  (http://www.genecards.org/) cu date 

genomice, proteomice, transcriptomice, genetice şi funcţionale. 

S-a realizat o scurtă sesiune de instruire  privind utilizarea bazelor de date 

disponibile online Web of Science/Journal Citation Reports pentru identificarea 

revistelor indexate și cotate ISI și bazele de date pentru brevete (spre exemplu baza de 

date pentru patente europene European Patent Office (http://ep.espacenet.com), 

United States Patent and Trademark Office (https://www.uspto.gov) pentru brevete 

americane, serverul de publicare a invențiilor naționale E-OSIM (https://osim.ro/) și 

https://go.drugbank.com/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.chemspider.com/
http://www.genecards.org/
http://ep.espacenet.com/
https://www.uspto.gov/
https://osim.ro/
https://osim.ro/
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baza de date Dervent Innovations Index de la Web of Science, disponibilă prin 

paltforma ANELIS PLUS (Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-

Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România). 

 

Secvență seminar online - discuție indicatori scientometrici, stiluri editoriale și politici  

de publicare pentru reviste open acces MDPI (Molecules).  

S-au discutat principalii indicatori scientometrici, importanța lor și modul de 

calcul al acestora. S-au exemplificat și discutat diferite stiluri editoriale și modalități 

de elaborare a unei lucrări științifice în scopul sporirii șanselor de acceptare, respectiv 

publicare în reviste de prestigiu ale editurilor academice tradiționale. 

Dr. ing. Amalia ȘTEFANIU 

Director științific adjunct 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică (ICCF), București 

Web site: http://cfarm.ncpri.ro/  
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PathoCERT – proiect H2020 

 

Începând cu 1 septembrie 2020, timp de 3 ani, Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca prin intermediul Facultății de Farmacie, 

Disciplina de Chimie analitică și analiză instrumentală este partener într-un proiect de 

cercetare european finanţat în cadrul apelului H2020 "Security-SU-DRS02-2018-

2019-2020, Sub-topic 2: “Innovation for rapid and accurate pathogens detection" al 

Comisiei Europene, intitulat „Pathogen Contamination Emergency Response 

Technology - PathoCERT” coordonat de Universitatea din Cipru care presupune 

detecția de bacterii patogene și protozoare în situații de urgență pentru a putea proteja 

forțele de intervenție implicate și populația imediat afectată. 

În cadrul PathoCERT, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu 

Hațieganu” colaborează cu un consorțiu multidisciplinar care reunește 23 parteneri 

din Europa și Asia. Partenerii includ universități, institute de cercetare, autorități din 

domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență și mai multe companii care au ca 

scop comun dezvoltarea de metode de screening pentru evaluarea contaminării cu 

bacterii patogene și protozoare a apelor. 

Investiția de 7 milioane de euro în PathoCERT este justificată de implicațiile 

rezultatelor obținute și implementarea acesora în situații de urgență cu scopul 

protejării forțelor de primă intervenție, a populației afectate, și pentru un management 

eficient al situației, cu reducerea la minimum a efectelor pe termen scurt și lung legate 

de contaminarea apelor. 

Obiectivul proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui prototip portabil, 

ușor de utilizat de către persoane nespecializate pentru detecția pe teren a unor 

bacterii cu potențial patogen crescut și protozoare. Contextul proiectului este 

reprezentat de faptul că afecțiunile cauzate de poluarea apelor generează aproximativ 

2.2 milioane de morți/an, din care aproximativ 65% în rândul copiilor. Acest tip de 

infecție este cauzată de ingestia, inhalarea sau contactul cu apa contaminată de o serie 

de agenți patogeni, de tipul bacteriilor, virusurilor și protozoarelor. Actualmente, 

aproximativ 780 milioane de persoane nu au acces la surse de apă purificate și se 

estimează că 3.2% din decesele globale pot fi atribuite consumului de apă 

contaminată, de aceea fiind necesară implementarea de măsuri de testare rapidă și de 

contaminare. 

Dispozitivul de detecție integrat dezvoltat în cadrul acestui proiect va putea fi 

utilizat de către autorități fără a fi nevoie de cunoștințe științifice în domeniu, cu un 

minim de instruire în prealabil și va fi prevăzut cu funcția de alarmă pentru a semnala 

prezența anumitor compuși țintă. În această situație factorul de decizie poate fi 

semnificativ devansat comparativ cu protocoalele standard care presupun prelevarea 

de probe, transportul în condiții speciale și analiza lor în laboratoare autorizate. 

Bineînțeles, această etapă nu va fi exclusă și va completa/confirma informațiile 
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obținute pe teren, dar o decizie rapidă în condiții de contaminare poate constitui un 

beneficiu real atât pentru forţele de primă intervenţie cât şi pentru populaţie. Astfel, se 

pot impune măsuri restrictive în stadiul inițial cu un impact semnificativ asupra 

siguranței forțelor de primă intervenție, a populației afectate și a contaminării 

mediului înconjurător. 

Dezvoltarea de senzori electrochimici îndeplinește criteriile legate de 

dimensiunea redusă și prețul scăzut și presupune avanataje legate de sensibilitate, 

rapiditatea răspunsului, reproductibilitate, respectiv de potențialul pentru 

miniaturizare, automatizare și producție în masă. Astfel, dezvoltarea de senzori 

portabili cu aplicații în diverse domenii pare să fie soluția în contextul în care detecția 

bacteriilor încă nu poate fi realizată rapid, la fața locului și la costuri reduse. 

 

Figura 1. Schema sistemului de detecţie cu senzorii electrochimici imprimaţi pe mănuşă. 

Contribuția pe care echipa din UMF o va aduce vizează dezvoltarea de 

dispozitive de detecție electrochimică directă pe bază de nanomateriale pentru bacterii 

de tipul Pseudomonas aeruginosa și Escherichia coli, respectiv protozoare prin 

intermediul de molecule specifice secretate de acestea. Senzorii electrochimici care 

asigură detecția simultană a substanțelor țintă vor fi integrați în dispozitive de tip 

mănușă sau brațară în funcție de cerințele utilizatorilor. Kitul de detecție va include 

senzorul propriu-zis, potențiostatul miniaturizat care este disponibil comercial, iar 

transmiterea datelor se va realiza wireless la dispozitive portabile de tip tabletă sau 

smartphone pentru a simplifica întreg protocolul aplicat pe teren. Aceste kituri se vor 

găsi în dotarea unei persoane desemnate din cadrul forțelor de primă intervenție, care 

va fi instruită în legătură cu utilizarea dispozitivului și care are rolul de a comunica 

rezultatele punctului de comandă cu rol decizional. 
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Figura 2. Schema sistemului de detecţie cu senzorii electrochimici ataşaţi pe brăţară. 

Echipa UMF, coordonată de Profesor Univ. Dr. Cecilia Cristea, are o 

experiență de peste 10 ani în dezvoltarea de senzori electrochimici/optici cu potențial 

semnificativ pentru domeniul biomedical și aplicații de mediu, confirmată de 

publicarea constantă a rezultatelor în reviste de specialitate cu factor de impact mare, 

de brevetarea rezultatelor originale, respectiv de implicarea într-un număr mare de 

proiecte naționale și internaționale. 

Participarea echipei formate din cadre didactice ale Facultăţii de Farmacie în 

implementarea PathoCERT este o mare realizare ținând cont că este deja un al doilea 

proiect european validat în ultimul an. Suntem încrezători că vom avea o contribuție 

semnificativă în derularea acestuia și că input-ul nostru va eficientiza activitățile în 

care suntem implicați. Această strategie poate facilita acțiunile forțelor de primă 

intervenție, în special etapa de recunoaștere, minimizând potențiale riscuri prin 

detecția rapidă și simultană pe teren a mai multor substanțe țintă. 

 

Prof. dr. Cecilia CRISTEA 

Departamentul de Chimie Analitică, Facultatea de Farmacie 

Universitatea de Medicina şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj Napoca 

ccristea@umfcluj.ro 
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