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In memoriam – Profesorul Sorin Ioan Roşca 

O viaţă închinată şcolii şi chimiei 

 

 
 

 
 La 24 aprilie 2021 a plecat dintre noi Profesorul Sorin Ioan Roșca, lăsând în 

urmă 83 de ani de viaţă bogată spiritual și portretul - greu de cuprins în câteva pagini 

– al unei personalități complexe. 

Buletinul Societății de Chimie din România ne-a oferit șansa de a readuce în 

conștința publică viața și realizările celui ce ne-a fost multora dascăl, altora prieten 

apropiat, iar majorității chimiștilor un reper profesional. 

Oricât de fidelă parcursului profesional pe o durată excepțională, de peste șase 

decenii urmat de Profesorul Sorin Roșca, această comemorare nu va putea să 

cuprindă tot ce a reunit personalitatea sa de excepție: un chimist cu intuiție și 

creativitate științifică bazate pe o inteligență dublată de cunoștințe temeinice, un 

profesor cu talentul de a transmite studenților aceste cunoștințe într-o formă 

accesibilă și clară, un om al școlii, dedicat progresului comunității căreia îi aparținea, 

un conducător și un organizator neobosit în slujba facultății de chimie din UPB și a 

Politehnicii bucureștene. 

Absolvent în 1960 al Facultății de Chimie industrială ca șef de promoție, a 

parcurs cu seriozitate și dedicație treptele didactice, de la cea de asistent al 

profesorului Costin Nenițescu, „Magistrul”, fondatorul școlii de chimie organică din 

cadrul Institutului Politehnic București, până la cea de Profesor emerit al catedrei 

pentru care nu a precupețit niciun efort și căreia i-a dăruit energia și întreaga sa 

responsabilitate pe parcursul a zeci de ani de muncă. După dispariția fulgerătoare a 

„Magistrului”, în 1970, și-a asumat efortul de a conduce, fie și informal, catedra și de 

a menține colectivul unit în continuarea liniilor de cercetare care au făcut ca școala de 

chimie organică să fie recunoscută și respectată pe plan mondial la acea vreme. 
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Lucrarea sa de doctorat, „Complecşi - metal aromatici”, susţinută în 1971 și 
realizată sub atenta îndrumare a profesorilor Costin D. Nenițescu și Margareta 
Avram, a adus elemente originale și valoroase în domeniu, recunoscute și citate de 
marile enciclopedii și lucrări cu caracter monografic ale unor autori și edituri de 
valoare, din perioada deceniilor 7-8 ale secolului 20, un timp de mare efervescență 
creativă pentru chimia și sinteza organică, ce își atingeau apogeul în acele vremi. 

Direcția principală de cercetare a Profesorului Sorin Roșca a fost complecșii 
π- tricarbonil- crom aromatici (TCA) , studiile, începute cu perioada elaborării tezei 
de doctorat finalizate în anul 1971, sub conducerea Profesorului Costin D. Nenițescu 
au fost continuate de-a lungul întregii cariere științifice. Intrigat de caracteristicile 
speciale ale acestor compuși, în principal modificările de reactivitate semnificative pe 
care le suferă nucleul aromatic și catenele laterale prin complexarea cu restul crom-
tricarbonil, precum de caracteristicile stereochimice speciale, chiralitatea planară 
pentru arenele substituite adecvat (Schema 1), cercetările dezvoltate au urmărit multe 
dintre aceste particularități, cu obținerea unor rezultate științifice recunoscute în 
lucrările de referința ale domeniului. 

 

Impiedicare 
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(Stabilizarea ionilor de carbeniu benzilici)

Regioselectivitate
ineditã in reactii de substitutie

Crestere exceptionalã a reactivitatii

 in reactii SNAr
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Astfel, prin investigarea reacțiilor de substituție nucleofilă ale complexului de 

clorobenzen prin comparație cu ligandul liber, a fost stabilită o viteză de reacție mai 
mare cu 11 ordine de mărime pentru atomul de clor din complex în comparație cu 
derivatul halogenat liber. În continuare, studierea reacțiilor de substituție electrofilă 
aromatică în seria complecșilor TCA, în special reacții de acilare Friedel Crafts și 
reacții de schimb izotopic H-D în mediu acid au permis elucidarea mecanismului și a 
naturii intermediarilor de tip complex π, reactivitatea relativă a complecșilor 
comparată cu cea a liganzilor liberi și efecte de orientare speciale induse de 
conformația preferențială a restului crom-tricarbonil. Aciditatea marită a atomilor de 
H aflați în poziție benzilică indusă de restul crom-tricarbonil a permis efectuarea de 
reacții de condensare de tip aldol sau Claisen sau reacții de condensare 
intramoleculară cu obținerea de compuși heterociclici cu schelet de benzofuran sau 
indol. Stabilitatea ionilor de carbeniu benzilici complexați cu restul crom-tricarbonil 
generați în mediu acid din acetați sau alcooli benzilici și ulterior reacția acestora cu 
arene reactive a permis sinteza de diarilmetani complexi nesimetrici. Aceasta reacție a 
fost extinsă pentru prepararea de compuși macromoleculari și compuși cu 
stereochimie controlată. Prepararea complecșilor TCA cu chiralitate planară optic 
puri a fost realizată fie prin rezoluția clasică a amestecurilor racemice fie prin 
complexare diastereoselectivă mediată de un centru de chiralitate aflat în catena 
laterală a ligandului aromatic. Complecșii TCA chirali optic puri astfel obținuti au 
fost exploatați în sinteze enantioselective bazate pe reactivitatea specială investigată 
anterior. 
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Rezultatele experimentale excepționale obținute de Profesorul Sorin Roșca în 

domeniul complecșilor crom-tricarbonil aromatici, deși dezvoltate într-o epocă în care 

numerele reci ale scientometriei nu defineau aproape exclusiv valoarea științifică au 

fost apreciate la justa lor valoare de comunitatea științifică și citate în numeroase 

lucrări de referință ale domeniului după cum urmează: M. Uemura, în Topics in 

Organometallic Chemstry, vol 7”, E.P.Kundig (Ed), Springer, Berlin/ Heidelberg, 

2004, pag. 156; B. N. Hietbrink, D. J. Tantillo, K. N. Houk, și C. A. Merlic, în 

“Carbocation Chemistry”, G. Olah și G. K. Surya Prakash (Eds), J. Wiley&Sons, 

NewYork, 2004, pag. 280, F.Rose-Munch și E.Rose, în “Modern Arene Chemistry “, 

D.Astruc (Ed), Wiley-VCH, Weinheim, 2002, p. 397; M. F. Semmelhack, în 

Comprehensive Organometallic Chemistry II, Ed. E. W. Abel, F. G. A. Stone și G. 

Wilkinson, Elsevier Science Ltd. Oxford, 1995, vol.12; B. M. Trost, I. Fleming, 

Comprehensive Organic Synthesis, Pergamon, Oxford, 1994, vol. 4; R. Davies și L. 

A. P. Maguire în Comprehensive Organometallic Chemistry II, Ed. G. Wilkinson, F. 

G. A. Stone și E. W. Abel, Pergamon, Oxford, 1982, vol. 3; L. S. Hegedus în The 

chemistry of the Metal-Carbon Bond, Ed. F. R. Hartley și S. Patai, J. Wiley, New-

York, 1985; A. Solladie-Cavallo, Advances in Metal-Organic Chemistry, Jai Press, 

1989, 1, 99.; J. P. Collman, Principles and Applications of Organic Transition Metal-

Chemistry, Universal Science Press, Mill Valley, California, 1980, 651; P. J. 

Harrington în ”Transition Metals in Total Synthesis”, J. Wiley&Sons, NewYork, 

1990, p. 344. 

Valoarea de cercetător științific a profesorului Sorin Roșca a fost recunoscută 

de comunitatea științifică și academică din afara granițelor României. 

Invitat de prestigioase instituții de învățământ superior şi de cercetare din 

străinătate profesorul Sorin Roşca a captivat întotdeauna auditoriul prin creativitatea 

soluțiilor sale la problemele studiate, prin talentul de a aborda și de a explica logic și 

simplu concepte dificile și provocatoare ale chimiei moderne. 

Rezultatele cercetărilor sale în 

domeniile chimiei organometalice, 

reacţiilor enantioselective, sintezei 

electrochimice organice, elucidarea 

unor mecanisme de reacţie în chimia 

organică şi – mai recent – din domeniul 

autentificării unor produse alimentare 

prin metode fizice au făcut obiectul 

unor conferințe de succes prezentate la 

universităţile din Iași, Bacău, Cluj, 

Timişoara, Constanţa, Ploiești, Arad, 

dar şi la universităţi de prestigiu din 

întreaga lume, care l-au avut ca 

„invited speaker”, sau ca visiting 

professor: universităţile din Darmstadt, 

Berlin, Leipzig, Braunschweig - 

Germania, universităţile din Istanbul şi 

din Edirne - Turcia, Halkidiki - Grecia, 

universitatea din Belgrad - Serbia, 

universitatea Coventry Polytechnic - din Marea Britanie, universităţile din Paris, 

Lille, Toulouse, Orleans, Clermond-Ferrand, Institutul “Servier” - Franţa, 
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universităţile din Hakata, Hiroshima, Saga, Kumamoto, Kita-kyushu – Japonia, 

universităţile din SUA - Case Western Reserve University, Cleveland şi Berkeley 

University, California - l-au avut ca invitat de marcă și i-au apreciat ideile, 

inventivitatea și aportul la dezvoltarea chimiei organo-metalice. 

La începutul anilor 2000, interesul ştiinţific al domnului profesor Sorin Roşca 

s-a indreptat spre domeniul chimiei alimentare. Cercetările au vizat, cu precădere, 

aplicaţiile metodelor cromatografice şi spectroscopice (rezonanţă magnetică nucleară, 

FTIR, UV-Vis) la analiza compoziţională a produselor alimentare şi în demersuri de 

stabilire a autenticităţii sau de detectare a falsificării acestora. In acest sens, a 

coordonat cinci teze de doctorat susţinute în domeniul chimiei alimentare în cadrul 

Departamentului de Chimie Organică „Costin Neniţescu” din Universitatea 

POLITEHNICA din Bucureşti. 

Subiectele abordate au acoperit o arie vastă şi au vizat teme precum analiza 

compoziţională a vinurilor şi sucurilor de fructe, autentificarea vinurilor romaneşti, 

monitorizarea fermentaţiei cu ajutorul unor tehnici moderne de investigație, precum 

spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară. Totodată, uleiurile şi grăsimile 

alimentare au constituit un alt element de interes al domniei sale, cercetările sub 

coordonarea dumnealui vizând analiza compoziţională și de calitate a uleiurilor 

româneşti (în special floarea-soarelui, soia, in şi rapiţă), dar şi a grăsimilor din 

brânzeturi şi peşti. Rezultatele de compoziţie şi datele spectrale (RMN, FTIR) 

prelucrate prin tehnici chemometrice au permis studii de autentificare a unor astfel de 

produse. În urmă cu aproximativ 10 ani, a studiat prin spectroscopie FTIR formarea 

acizilor graşi trans în alimente în timpul prăjirii (această temă a avut un caracter 

vizionar deoarece în prezent, începand cu anul 2021, legislaţia din România prevede 

înscrierea conţinutului de acizi grasi trans în declaraţia nutriţională a produselor 

alimentare). 

Nu în ultimul rând, o preocupare importantă de cercetare a profesorului Sorin 

Roşca a constat în utilizarea uleiurilor vegetale ca materie primă regenerabilă pentru 

aplicaţii de sinteză chimică organică (oleochimie). În acest sens, în cadrul grupului 

său de cercetare au fost obţinuți o serie de compusi organici derivaţi din uleiuri 

vegetale pentru diverse aplicaţii (derivaţi halogenaţi cu reactivitate diferită, uleiuri 

vegetale având grefate unităţi antioxidante sau coloranţi azoici, acizi graşi marcați 

izotopic, polioli obtinuți din uleiuri vegetale). 

Cu aceeași temeinicie și perseverență dovedite în activitatea de cercetare 

științifică, Profesorul Sorin Roșca a înțeles că nevoile școlii, aceleași în ultimă 

instanță cu nevoile industriei chimice a României aflate la început de modernizare, 

solicită competențe și oameni dedicați, capabili să se implice dincolo de „turnul de 

fildeș” al științei și cercetării fundamentale: a ales deci să își dedice energia, timpul, și 

capabilitatea pentru a promova chimia românească și școala de chimie din Politehnică 

prin stagii şi colaborări, prelegeri şi conducere de doctorat în co-tutelă la diferite 

universităţi din ţară şi străinătate. Profesorul Roşca a înțeles importanța integrării 

şcolii românești în comunitatea internaţională, făcând efortul necesar legării 

Romaniei la rețeaua și activitatea universitară europeană din domeniul chimiei, prin 

lansarea în Universitatea Politehnică din Bucureşti a învăţământului cu predare în 

limbi străine sub egida Departamentului de Ştiinţe Inginerești - filiera engleză şi 

franceză a specializării Inginerie Chimică. În acest scop a colaborat cu universitățile 

de profil din Paris și Toulouse reușind să includă studenții Departamentului de Ştiinţe 
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Inginerești în programe de burse și mobilități mai întâi în Franța, și apoi și în alte țări 

europene. A încercat să inițieze și o formulă de participare a unor specialiști de la 

laboratoarele Servier din Franța la activitatea de predare a unor cursuri de specialitate 

la Masterul de Produse Farmaceutice și Cosmetice tutelat de Catedra de Chimie 

Organică, stabilind și posibilitatea unor internship-uri pentru masteranzii noștri în 

Franța.  

 Deși munca de cercetare în 

laborator, împletită cu cea de formare a 

celor mai buni studenți pentru această 

activitate au rămas marile bucurii ale 

profesorului Roșca, simțul datoriei și al 

responsabilității față de destinele și 

evoluția catedrei, facultății, și universității 

al căror membru a fost, l-au determinat să 

depună un efort constant pentru progresul 

comunității academice: ca decan al 

Facultăţii de Tehnologie Chimică din 

Institutul Politehnic Bucureşti (1979-

1986), prorector al Institutului Politehnic 

din Bucureşti între anii 1987-1988 şi 

1990-1992, şef al catedrei de Chimie 

Organică din Universitatea „Politehnică” Bucureşti între 1990-2004. 

 

Ca membru al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţămîntului Superior 

(CNFIS) şi expert permanent al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS), 

profesorul Sorin Roşca a încercat să 

menţină la un nivel superior ștacheta 

exigenţei în învăţământul pre-universitar 

și universitar românesc, unde a fost 

întotdeauna nevoie de repere profesionale 

și de atașament și vocație pentru meseria 

de dascăl, pentru conceptul de instruire ca 

o condiție a progresului unei națiuni.  

 

În facultate, ca şi prin activitatea 

sa în diverse organisme din domeniul 

educației, profesorul Sorin Roşca şi-a 

expus ideile şi argumentele bazate pe 

experiența acumulată în întreaga sa viaţă 

dedicată şcolii. 

 

A înțeles că succesul învățământului de profil chimic pleacă din gimnaziu și 

liceu, că este nevoie de manuale bune și atractive, și și-a pus toată priceperea și 

talentul didactic în slujba elaborării de manuale şi cărţi pentru elevi, aceasta fiind în 

concepția sa condiția sine qua non pentru un învăţământ de calitate. 

Sărbătorirea a 80 de ani a Facultăţii de Chimie 

Aplicată şi Ştiinţa Materialelor – iunie 2018 
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Fin observator al noilor realități și cerințe din piața forței de muncă a 

României post-comuniste, începând cu anul 1995, a pus bazele noii specializări de 

Licenţă „Chimie Alimentară”, din cadrul Facultăţii noastre. Acestei specializări i-a 

urmat în mod firesc lansarea programului omonim de master, care se bucură de 

aproape același succes ca și cel de Produse Farmaceutice și Cosmetice, pe care 

profesorul Sorin Roșca l-a conceput împreună cu colectivul catedrei de chimie 

organică la momentul trecerii la sistemul Bologna. 

Dorind în mod statornic promovarea școlii românești de chimie dincolo de 

granițe, și recunoașterea potențialului tinerilor din Romania, profesorul Sorin Roșca 

s-a implicat activ nu numai în coordonarea educației și predării chimiei în școală, dar 

și în selectarea celor mai performanți elevi care să reprezinte ţara la olimpiadele 

internaţionale de chimie. 

Ca președinte al Comitetului de organizare şi pregătire a Olimpiadelor 

Naţionale de Chimie și membru în jurii internaţionale ale Olimpiadelor de Chimie de 

la Budapesta - 1987; Helsinki - 1988; Halle - 1989; Moscova – 1996, ca președinte al 

juriului internaţional al Balcaniadei de Chimie în 1986 şi 2005, iar din 1993 şi până în 

prezent, al Concursului Naţional de Chimie “Costin Neniţescu” organizat de 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Stiinţa Materialelor din Universitatea Politehnică, 

profesorul Sorin Roșca și-a adus o prestigioasă contribuție la asigurarea unui nivel 

superior de pregătire a reprezentanților țării noastre la competițiile internaționale de 

chimie. 

Activitatea sa extraordinară, pe 

multiple planuri, a fost recunoscută de 

societate prin acordarea unor premii, 

ordine şi medalii naţionale şi 

internaţionale: Premiul Ministerului 

Educaţiei şi Învăţământului - în 1984, 

Premiul Revistei de Chimie - în 2003, 

distincţia UPB „Opera Omnia” - în 2007, 

„Ordinul Muncii” clasa III - în 1984, 

„Serviciu Credincios” în grad de Cavaler 

- în 2003, titlul de Cavaler „Palmes 

Académiques”, acordat de Guvernul 

Franţei în 2004 pentru merite academice, 

titlul de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Târnăveni - în 2001. În 2007 

a primit titlul de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

  

 

Profesorul Sorin Roşca a fost membru al Academie des Sciences, Inscriptions 

et Belles Lettres, Toulouse, Franţa și membru în colegiile de redacţie ale unor reviste 

de specialitate: „Molecules” (Elveţia), Revista de Chimie (Bucureşti), Buletin 

Ştiinţific UPB, Studii şi Cercetări Ştiinţifice (Universitatea din Bacău), Analele 

Universităţii „Ovidius” din Constanţa. 
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Prestigiul său ştiinţific, ținuta elevată a lucrărilor sale de pionierat în domeniul 

complecșilor metal-aromatici, recunoscute pe plan mondial, publicarea a peste 90 de 

lucrări originale şi a 7 cărţi, au îndreptățit alegerea profesorului Sorin Roşca ca 

Preşedinte al Societăţii de Chimie din România - din 2001 până la dispariția sa, timp 

în care personalitatea remarcabilă a profesorului Sorin Roşca şi-a pus amprenta pe 

obiectivul major al Societăţii de Chimie: promovarea la nivel internaţional a cercetării 

şi chimiei românești. 

Sub egida Societăţii de Chimie din România, profesorul Roşca a iniţiat şi a 

organizat întâlniri şi dezbateri cu personalităţi de talie internaţională, cu invitaţi de 

onoare din Europa și din lume. A fost un membru activ şi / sau organizator a 

numeroase manifestări internaţionale de profil, precum Congresele European 

Association for Chemical and Molecular Sciences - EuCheMS, Conferinţele 

Internaţionale ale Societăţilor de Chimie din ţările Sud-Est Europene - ICOSECS, 

Colocviile periodice Franco-Române de Chimie Aplicată – CoFrRoCA, Romanian 

International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), şi 

Conferinţele Naţionale de Chimie cu participare internaţională de la Călimăneşti-

Căciulata, multe dintre acestea ajunse la un număr impresionant de ediții. 

 
 

 

 

 

CoFrRoCA, Clermond-Ferrand, Franţa, 

2006 

 

CoFrRoCA, Orleans, Franţa, 2010 

   
RICCCE, Bucureşti, 2005 RICCCE, Sinaia, 2007 
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Conferința Natională de Chimie, Călimăneşti Căciulata, 2018 
 

 

La capătul acestei treceri în revistă a celor mai importante domenii în care 

profesorul Sorin Roșca și-a investit energia și eforturile, portretul ar rămâne totuși 

neîmplinit, dacă nu am spune din nou că cele două mari preocupări de viață ale 

profesorului Roșca au fost CHIMIA ORGANICĂ și ȘCOALA. Pe acestea le-a servit 

cu dedicație, cu pasiune, acestea au fost crezul său și speranța unei vieți împlinite..... 

 

     

Conf. dr. ing. Daniela ISTRATI 
 

Universitatea Politehnica din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Director Departament Chimie Organică „Costin Neniţescu” 

d_istrati@yahoo.com 
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Sorin Ioan Roşca - Omul și Profesorul 

 

 

“Vrei să vii la noi?” cuvintele care ne-au schimbat viața,  

mie şi colegei mele Cristina Ott chiar dacă la un deceniu distanță. 

“La noi” însemna laboratorul Domnului Profesor Roșca, locul unde am învățat 

lucrurile esențiale pentru formarea noastră profesională, și mai mult decât atât, 

reprezenta admiterea într-un grup absolut minunat de oameni de la Catedra de Chimie 

Organică. Pentru fiecare dintre noi, aceasta întrebare/invitație era echivalentul 

pătrunderii într-un spațiu special, printre “cei aleși”. Domnul Profesor Roșca nu era 

darnic cu aprecierile la adresa colaboratorilor, întotdeauna trebuia să dovedești că poți 

mai mult, să fii tot timpul pregătit să răspunzi la întrebări de tipul ”ce se ştie în 

literatură despre subiectul...” într-o epocă în care documentarea nu era “la un click 

distanța!”. Subiectul la care lucrai trebuia să fie foarte bine stăpânit, pentru că nu de 

puține ori am purtat seara discuții telefonice despre rezultate experimentale pe baza 

unor materiale pe care domnul Profesor le avea în față, dar ale mele, din păcate, 

rămăseseră la laborator! 

Cea mai importantă lecție învățată de la Profesorul Sorin Roșca este aceea 

despre diferența fundamentală care există în știință între creativitate adică idee și 

meșteșug, așa cum îi plăcea să spună. 

Și exemple de creativitate am primit destule. Cea mai relevantă amintire este 

prima conferința despre Complecșii crom-tricarbonil-aromatici, principalul domeniu 

de cercetare al Profesorului Roșca pe care am audiat-o. Deși lucram în laborator la 

sinteze, de cele mai multe ori de dimineața până seara, cu reușite și eșecuri, nu 

înțelesesem poate pe deplin tabloul general al domeniului și frumusețea lui. Îmi vine 

în minte o glumă cu doi contrabasişti de la Operă care, iesiți la pensie și revenind ca 

spectatori, îsi dau seama că liniile melodice, uneori seci şi fade, din partitura 

instrumentului lor, se transformau în sală în aria toreadorului din Carmen de Bizet. 
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Pentru noi era fascinant să vezi cum sintezele la care lucram, și care uneori ne 

făceau viața amară, fac parte dintr-o idee a cărei realizare seamăna cu scrierea unei 

simfonii. La aceasta se adaugă harul deosebit cu care profesorul Roșca își susținea 

prelegerile, fie ele conferințe științifice sau cursuri pentru studenți.  

Domnul Profesor Roșca avea grijă și de formarea noastră ca viitoare cadre 

didactice. Eu îmi aduc aminte de micile bucăți de hărtie albastru deschis pe care erau 

trecute rezolvările subiectelor date la primul examenul scris de chimie organică la 

care am asistat și de mustrarea: „Așa crezi tu că subiectul acesta merită nota 8?”. Am 

învățat, cei care am asistat la examenele domnului Profesor, cum trebuie să decurgă 

un examen, cum poți să apreciezi cât mai bine cunoștințele studenților. 

Și dacă toate acestea nu ar fi fost de ajuns, rămânea omul Sorin Roşca, cu o 

cultură deosebită, care acoperea multe domenii și care era o gazdă fermecătoare, an 

de an invitând grupul de cercetare la Întâlniri în care nu se discuta știința și la care ne 

simţeam deosebiți și răsfățați! 

Domnul Profesor Roșca ne-a influențat decisiv viețile și ne-a lăsat mai singuri 

și mult mai săraci… 

Prof. Dr. Ing. Raluca STAN 

Sl. Dr. ing. Cristina OTT 

Universitatea Politehnica din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Organică „Costin Neniţescu” 

 

 

 

 

«Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte, 

Decât un nume adunat pe o carte…» 

 

Dar ce nume! Pentru toţi cei care l-au cunoscut pe Domnul Profesor Sorin 

Roşca, numele dumnealui este legat de chimia complecşilor aren-crom-tricarbonilici, 

de cercetări de pionierat în analiza produselor alimentare prin metode spectrale, de 

Facultatea de Chimie din Politehnică (al cărei decan a fost), de Departamentul de 

Chimie Organică „Costin Neniţescu” (a fost iniţiativa dumnealui ca departamentul 

nostru să poarte numele Magistrului), de prestigiosul Concurs Neniţescu, de 

olimpiadele naţionale şi internaţionale de chimie, de programe noi de studii în cadrul 

Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi de Societatea de Chimie din 

România, al cărei preşedinte a fost. Dar mai ales, pentru studenţii şi doctoranzii 

dumnealui, numele Profesorului Roşca este sinonim cu prelegerile de curs 

impecabile, emoţiile examenelor, profesionalismul şi rigoarea ştiinţifică. Este o 

onoare pentru mine ca numele meu sş apară alături de al dumnealui pe o carte, un 

capitol de carte, o teză de doctorat şi o serie de articole ştiinţifice. 
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Nu întâmplător am început să aştern aceste gânduri despre Domnul Profesor 

Sorin Ioan Roşca pornind de la versurile lui Arghezi. A fost o prelegere dedicată 

vieţii şi operei Profesorului Neniţescu – Magistrul – mentorul său. Ca întotdeauna, a 

fost o plăcere să-l ascultăm povestind. Şi ca în multe alte rânduri – aşa cum era stilul 

dumnealui – a împletit expunerea cu versuri celebre. Întotdeauna mi-a plăcut asta. Iar 

în memoria mea, cele două versuri au rămas asociate cu acea ultimă conferinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima conferinţă a dumnealui la care am asistat a avut loc la Muzeul Literaturii Române,  

în toamna anului 2018. 

De fiecare dată am fost fascinată de frumuseţea prelegerilor Domnului 

Profesor. Nu ştiu cum, dar reuşea ca în cuvinte puţine, şi fraze simple, dar atent alese, 

să prezinte şi să explice concepte si idei ştiinţifice complexe. Nu doar in limba 

română, ci şi in engleză şi franceză. 

Prima mea întâlnire cu dumnealui – în calitate de şef de catedră – a fost la 

sfârşitul anului IV, când am aplicat pentru participarea la o şcoală de vară de 

biochimie în limba franceză. Ulterior, după Examenul de Diplomă, am fost 

deopotrivă surprinsă şi încântată când mi-a propus să continui studiile ca doctorand 

sub îndrumarea dumnealui. Nu îmi fusese profesor în facultate, prin urmare, m-a 

impresionat încrederea pe care mi-a acordat-o. Ca studentă, nu am avut ocazia să 

audiez cursurile dumnealui de Chimie Organică; în schimb, când am devenit asistent 

universitar în 2006, am asistat la aceste cursuri din dorinţa de a armoniza seminariile 

cu cursurile. Oricine a audiat cursurile domnului profesor a remarcat, desigur, talentul 

său didactic. Cursurile structurate şi organizate impecabil, succesiunea naturală şi 

logică a ideilor, cu accent pe înţelegerea noţiunilor abstracte, claritatea expunerii, 

exemplele practice, tonalitatea vocii, postura, respectul faţă de auditoriu, toate acestea 

captivau atenţia studenţilor şi impuneau respect, încât în sală se făcea linişte, iar zeci 

de perechi de ochi erau atenţi la tablă şi la domnul profesor. Cele trei ore de curs 

treceau pe nesimţite. Eu nu asistam la cursuri ca studentă; de fapt, eram în sală pentru 

a „fura meseria”, aşa încât puteam observa şi talentul didactic, şi impactul asupra 

studenţilor, deopotrivă. 
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Ca absolventă de Chimie Alimentară, tema de doctorat pe care mi-a propus-o 

a vizat, în principal, analiza grăsimilor alimentare prin metode fizice moderne, în 

special aplicarea spectroscopiei de rezonanţă magnetică nucleară la analiza 

compoziţională a uleiurilor şi grăsimilor şi în demersuri de autentificare a produselor 

alimentare. O altă direcţie a vizat valorificarea uleiurilor ca materii prime 

regenerabile pentru obţinerea unor produşi cu diverse aplicaţii (de exemplu, grefarea 

de unităţi antioxidante sau de coloranţi azoici pe catenele hidrocarbonate ale resturilor 

acil, obţinerea de polioli sau acizi graşi marcati izotopic). Orice problemă ştiinţifică o 

trata cu maxima atenţie si rigoare, explicând in detaliu orice idee, astfel incât totul să 

fie foarte clar la sfârşitul discuţiilor. În timp, căpătând independenţă în activitatea de 

cercetare, m-am întrebat uneori cum ar aborda domnul profesor o anumită problemă 

care mi se părea dificilă, iar răspunsul era de fiecare dată: de la simplu la complex, de 

la particular la generalizare, de la model la caz real. 

Sunt multe amintirile frumoase care s-au adunat în cei peste douăzeci de ani 

de colaborare. Nu voi uita niciodată întâlnirile şi petrecerile pe care le organiza cu 

grupul său de cercetare la sfârşitul fiecărui an universitar, în iulie, după examenele de 

licentă şi disertaţie, pe 13 februarie de ziua dumnealui, de Sfântul Ion sau alte ieşiri 

ad hoc la terase, unde discuţiile cu dumnealui erau o încântare. Ne-a considerat 

întotdeauna o parte a familiei sale şi ne-a arătat că ne preţuieşte. Iar eu i-am preţuit 

prietenia. Domnul Profesor Roşca va fi întotdeauna pentru mine un model şi sunt 

onorată ca am făcut parte din grupul dumnealui. Şi pentru că ştiu că îi plăcea foarte 

mult Glossa lui Eminescu (o ştia pe de rost), o voi reda în amintirea dumnealui: 

 

«Vreme trece, vreme vine, 

Toate-s vechi şi nouă toate; 

Ce e rău şi ce e bine 

Tu te-ntreabă şi socoate; 

Nu spera şi nu ai teamă, 

Ce e val ca valul trece; 

De te-ndeamnă, de te cheamă, 

Tu rămâi la toate rece…» 

 

Vă mulţumesc, Domnule Profesor! 

 

 

 

Conf. Dr. Ing. Nicoleta CHIRA 

Universitatea Politehnica din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Organică „Costin Neniţescu” 
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Fac parte din rândul generațiilor de studenți care au deschis ochii asupra 

tainelor chimiei organice în anul al II al studiilor de licență, sub îndrumarea 

Domnului Profesor Sorin Ioan Roșca. Cursul de Chimie Organică, la acel moment, 

era prevăzut cu 3 ore pe săptămâna și promovarea lui reprezenta o piatră de încercare 

pentru noi toți. Nu de puține ori colegii din an mai mare, ne spuneau că „promovând 

organica” vom face un pas important către finalizarea studiilor, în plus nu puţini erau 

cei care susțineau că trebuie sa înveți temeinic pentru a face față rigorilor domnului 

Profesor. Trebuie sa recunosc că am fost cuprinși de un ușor sentiment de teama însă, 

pe măsură ce înaintam în deslușirea cunoștințelor din curs, modul impecabil de 

organizare al materiei și explicațiile însoțite de exemple practice ne-au făcut să 

înțelegem misterele ce ghidau modul de reacție al moleculelor și să ne însușim 

A,B,C-ul chimiei organice. 

 

Conferința ICOSECS, Belgrad, 2004 

În anul al IV-lea de licență, când începeam activitatea de cercetare în vederea 

pregătirii lucrării de diplomă, am avut deosebita bucurie să fiu acceptată în grupul 

domnului Profesor Roșca. Deși mă specializam în chimie alimentară, am avut ocazia 

să descopăr preocupările trans-disciplinare ale domnului Profesor și multitudinea 

valenţelor pe care activitatea de cercetare a grupului său le avea. Astfel, pentru scurta 

activitate de cercetare pe care am desfășurat-o în vederea întocmirii lucrării de 

diploma, am fost îndrumată către o zona puțin cunoscută la acel moment atât la noi în 

ţară cât și la nivel internațional, și anume aplicațiile spectroscopiei RMN în studiul 

produselor alimentare. 

Fascinația generată de domeniul de cercetare și încurajarea domnului profesor, 

m-au determint să continui activitatea de pregătire cu studiile doctorale. Tema de 

doctorat era într-o direcție de cercetare nouă, care privea aplicarea metodelor 

moderne de analiză spectrală (GC-MS, IR, RMN) în studiul calității și autenticității 

produselor alimentare. Așa cum s-a dovedit, era o direcție de cercetare trans-

disciplinară în care trebuiau aplicate cunoștințe din sfera compoziției produselor 

alimentare, a metodelor de analiză spectrală și respectiv a unor modele de matematica 

statistică (metode chemometrice) pentru interpretarea rezultatelor obținute. Sarcina de 

lucru pornea de la o necesitate pe care domeniul alimentar o avea la acel moment la 

noi în țară (ne pregăteam de aderarea la Uniunea Europeana) și se încadra în 
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preocupările de cercetare din lume, dar era un domeniu nou, aflat la început de drum, 

un drum anevoios și necunoscut. Însă, așa cum aveam să descopăr mai târziu, mă 

aflam sub atenta coordonare a domnului Profesor Roșca, care mânat de o viziune 

supraomeneasca, aș putea spune, reușea cu determinare și tenacitate să deschidă noi 

drumuri. Prin urmare așa cum a făcut atunci când a propus noi programe de licență 

(Inginerie chimica în limbi străine sau Chimie Alimentară) respectiv noi specializări 

la masterat (Masterul de Chimie Alimentară), la fel a procedat și cu abordarea temei 

de doctorat către rezolvarea unor probleme specifice din domeniul alimentar. Acest 

domeniu s-a dovedit extrem de prolific, astfel au fost finalizate în următorii ani 5 teze 

de doctorat pe aceasta direcție, abordând teme privind autentificarea vinurilor, 

grăsimilor vegetale și animale și a fost creat un nucleu de cercetare în domeniul 

chimiei alimentare. 

Curiozitatea științifică, atenția la detalii, dorința de rezolvare a problemelor 

concrete din domeniul alimentar, perseverența și viziunea sunt moștenirea pe care 

veșnic o vom prețui. 

S.l. Dr. Ing. Cristina TODAŞCĂ 

Universitatea Politehnica din București 

Prodecan la Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Organică „Costin Neniţescu” 

 

 

 

 

Ultima discuţie pe care am avut-o cu domnul Profesor Sorin Roşca a fost pe 

13 Februarie 2021, de ziua dumnealui, când ne-am propus ca deîndată ce timpul se 

îmbunătăţeşte, să ne revedem, aşa cum domnul Profesor ne-a obişnuit, la un pahar de 

vin, într-un loc discret şi select, potrivit cu felul dumnealui de a fi. Nu am mai reuşit 

însă să ne mai revedem, deoarece domnul Profesor s-a stins. 

Ne leagă multe amintiri de aceste întâlniri la care participam cu foarte mare 

plăcere, deoarece domnul Profesor depăna amintiri şi ne povestea într-un mod care pe 

noi ne încânta de fiecare dată. Glasul blând şi liniştitor şi modul inconfundabil de a 

povesti chiar şi amintiri din copilărie, ne vor rămâne mereu în suflet. Plimbarea la 

braţul domnului profesor, pe aleea cu tei infloriţi, după o ploaie răcoritoare de vară, 

ne-o vom aminti întotdeauna cu o plăcere deosebită. 

Pentru noi, doctorande ale domnului profesor, acesta a reprezentat un 

îndrumător, sfătuitor şi susţinător, care ne-a condus paşii în cercetare şi ne-a ajutat, de 

fiecare dată, să ieşim din impas şi să avansăm. Bucuria noastră era să îl știm aproape, 

pentru un sfat, pentru o idee sau pur și simplu să îl știm acolo. 
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Rigoarea profesională şi 

diplomaţia pe care le-am admirat 

întotdeauna la domnul Profesor Sorin 

Roşca vor rămâne pentru noi, 

exemple de urmat. 

Domnul Profesor va rămâne 

mereu în gândurile și în sufletele 

noastre, ale celor care l-am cunoscut, 

apreciat și respectat. 

Aceste randuri le scriem 

împreună, aşa cum domnul profesor a 

lucrat întotdeauna cu noi, împreună. 

Nu ne-a separat niciodată, indiferent 

de drumul pe care porneam. 

Dumnealui ne vedea ca pe un întreg 

şi astfel mergeam mai departe umăr 

lângă umăr. 

 

Dorea ca de la fiecare întâlnire a noastră să plecăm cu un volum de informaţii 

cât mai mare, de aceea întâlnirile erau comune, pentru a ne împărtăşi cunoştinţe cât 

mai multe într-un timp scurt. Domeniile de cercetare pe care le-am abordat împreună, 

includ studii legate de: formarea acizilor graşi trans şi modificările compoziţionale 

care apar pe parcursul procesării grăsimilor vegetale, autentificarea uleiurilor şi 

brânzeturilor româneşti pe baza compoziţiei acestora şi a calculelor statistice, precum 

şi analiza nutritivă şi compoziţională a diferitelor tipuri de peşte românesc.  

Întotdeauna ne vom aminti cu recunoștință de dăruirea cu care a contribuit 

de-a lungul anilor la susținerea şi dezvoltarea comunității științifice românești.  

 

Sl. Dr. Ing. Mihaela MIHALACHE 

Sl. Dr. Ing. Aurelia BRATU 

Universitatea Politehnica din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Organică „Costin Neniţescu” 
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Îmi este greu să exprim în câteva cuvinte complexitatea personalității 

domnului profesor Sorin Roșca, dar și mai greu îmi este să vorbesc la trecut despre 

domnia sa. Îmi vine în minte chipul senin, luminat de un zâmbet cald cu care ne 

întâmpina cu ocazia diverselor activități de cercetare sau legate de Societatea de 

Chimie din România (SChR). 

Am avut deosebita șansă de a-l avea profesor în anul II de facultate și din 

primele cursuri am rămas impresionată de calitățile sale deosebite de dascăl. Înzestrat 

cu răbdare, o energie aparte și prestanță deosebită, domnul profesor deținea abilitatea 

de a exprima cu claritate și ușurință informațiile cele mai exacte, întrucât meseria de 

dascăl este complexă, aparte, presupune un bagaj considerabil de cunostințe, dar și 

măestria de a le transmite. Îmi amintesc de temerea multora dintre studenți în 

apropierea examenului de la chimie organică și îmi dau seama că aceasta era legată, 

mai degrabă, de dorința de a nu-l dezamăgi pe domnul profesor care exprima atâta 

pasiune și implicare pe parcursul expunerilor. Aveam în fața noastră un mare om, o 

enciclopedie cu suflet cald. Așteptam cu nerăbdare orele de seminar și de laborator, 

iar domnul profesor ne fascina prin modul în care aborda temele propuse, prin 

profunzimea legăturilor și pasiunea pentru chimie, întărindu-ne astfel setea de 

cunoaștere, curajul și nevoia de a păși cu încredere pe drumul propriului destin 

profesional. 

Probabil aceste prime impresii au fost fundamentul unei prietenii pe care am 

să o prețuiesc toată viața. Observ cu bucurie că întreaga mea carieră este legată de 

profesorul Sorin Roșca. L-am avut conducător de lucrare de diplomă și animată de 

încrederea cu care mă învestea, am abordat un domeniu nou de cercetare pentru anii 

‘90 și anume electrochimia organică. 

Într-o bună logică, colaborarea a continuat ulterior cu perioada elaborării 

lucrării de doctorat, tot în domeniul electrochimiei organice, pentru că acolo 

chemarea căpătase profunzime, se născuseră întrebări și se întrezăreau soluții, iar 

interesul nostru pentru cercetarea în domeniu era un motor fantastic. 

Munca de laborator a fost una intensă, cu multe obstacole și nereușite 

pasagere, apărute parcă anume pentru a face în final mai mare bucuria succesului. În 

această perioadă pot spune că am reușit să îl cunosc cu adevărat pe marele profesor 

Sorin Roșca, un profesionist valoros al muncii de cercetare științifică, inteligent, 

inventiv, riguros și perseverent. Colectivul condus de domnul profesor m-a făcut să 

mă simt ca acasă în laboratoarele de chimie organică iar deschiderea și calitățile 

deosebite ale colegilor pe care i-am întâlnit m-au făcut să leg prietenii de care încă am 

ocazia să mă bucur. Îmi amintesc după-amiezile petrecute cu doamna profesor 

Eleonora-Mihaela Ungureanu și cum, nu de puține ori, ne mărturiseam respectul și 

aprecierea pe care le nutream față de remarcabila personalitate a domnului profesor. 

Felul său de a fi era ceea ce ne anima și ne oferea încredere după experimente 

lungi și laborioase. Rezultatele noi și sigure au fost pe măsura muncii și așteptărilor, 

iar ulterior cercetările, caracterizate de inovație - domeniul electrochimiei organice 

nefiind abordat până la acel moment în România - au fost valorificate în numeroase 

publicații de prestigiu din țară și străinătate. 

Colaborarea și prietenia începută în sălile de curs, continuată pe parcursul 

studiilor doctorale a dăinuit până la regretabilul sfârșit. Am văzut mereu în domnul 
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profesor un sfătuitor, susținător și îndrumător, care mi-a conturatâ cumva fără să ne 

propunem, parcursul carierei mele didactice. 

Impresionată fiind de maniera în care promova chimia la nivel național și 

internațional, implicându-se în activități pornind de la atragerea tinerilor elevi și 

studenți în organizarea evenimentelor SChR, pe care a condus-o în calitate de 

președinte și până la captarea în organizație a unor personalități marcante din chimia 

europeană, am înființat o filială a societății la Constanța, în care, după modelul 

domnului profesor am reușit să realizăm legături strânse cu mediul preuniversitar și 

cu agenții economici de profil din zonă. 

Nelipsit la majoritatea manfestărilor științifice organizate de Facultatea de 

Științe Aplicate și Inginerie (FSAI), din cadrul Universității Ovidius din Constanța 

(UOC), ocazii cu care primea cu mult entuziasm și deschidere revederea cu foști 

studenți, masteranzi sau doctoranzi, la a căror formare a adus un aport considerabil, 

acum cadre didactice ale FSAI, domnul profesor s-a remarcat ca prieten și susținător 

al specialiștilor constănțeni, din domeniul Chimiei, atât la nivel universitar cât și pre-

universitar, prin grija și atenția specială pe care a manifestat-o față de organizarea și 

desfășurarea activităților Filialei din Constanța a SChR. 

Am fost atât de emoționată și bucuroasă în anul 2007, când am putut să ne 

exprimăm măcar o mică parte din apreciere și recunostință, într-o ceremonie 

memorabilă de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa al UOC, distinsului 

profesor Sorin Roșca. Energia minunată a domnului profesor avea aceeași intensitate 

ca în urmă cu mulți ani, iar de la primele cuvinte pe care le-a rostit în Lectio 

Magistralis, am simțit cum alunec în timp, în emoția atât de familiară perioadei mele 

de studenție, în starea de meditație în care asimilam cunoștiințele cedate cu atâta 

grație de această mare personalitate. 

Povestea vieții domnului profesor Sorin Roșca este una frumoasă, cea a unui 

spirit puternic, care prin rigoare profesională, diplomație și multă perseverență și-a 

pus amprenta pe ce a clădit, a impus o tradiție în învățământul românesc și a devenit 

un învingător. Un profesionist desăvârșit, un om deosebit, cinstit și de cuvânt, un 

vizionar al timpurilor noastre, cu un caracter deosebit, care s-a răsfrânt asupra celor 

ce i-au fost în preajmă. 

Am putea să vorbim multă vreme despre vasta sa operă, miile de destine pe 

care le-a influențat, cariera sa de excepție, dar n-ar fi îndeajuns, pentru că domul 

profesor era mult mai mult. Mi-am dat seama de asta cu fiecare ocazie cu care 

familiile noastre se întâlneau și petreceam cu toții un timp deosebit împreună. Sunt 

lucruri care se văd și se simt în oameni, iar domnul profesor avea o frumusețe 

interioară, pe care am avut ocazia să o surprind mai ales în felul în care își iubea 

familia. 

Rămâne viu în amintirea mea și a voastră, a celor care am avut ocazia să îl 

cunoaștem cu adevărat pe marele om Sorin Roșca!  

 

Profesor univ. dr. ing. Gabriela STANCIU 

Universitatea Ovidius din Constanța Președinte Filiala Constanța a SChR 
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Începând cu perioada studenției mele în facultatea de Chimie Industrială din 

Institutul Politehnic București între anii 1969-1974, și până la despărțirea prea bruscă 

din acest aprilie 2021, viața mea profesională s-a intersectat aproape permanent cu 

cea a Profesorului Sorin Roșca și multe din reușitele mele, mai mari sau mai mici, s-

au petrecut în lunga perioadă cât a condus catedra de Chimie Organică. 

În anul II, existând două grupe cu specializarea „Tehnologia Substanțelor 

Organice” am cultivat o competiție colegială, și totodată benefică între noi, pasionați 

de chimia organică, fiecare grupă făcând seminarul sub conducerea unuia din cei doi 

mari dascăli (în cel mai pur sens al cuvântului) ai Catedrei de Chimie Organică: Iosif 

Schiketanz și Sorin Roșca. Era o competiție inteligentă, așa cum astăzi nu mai există, 

nici măcar în școală, unde învățătura ar trebui să fie un bun comun, un patrimoniu 

menit să ne unească eforturile întru progresul societății... 

În acea perioadă de efervescentă dezvoltare a chimiei organice, șeful de 

lucrări (la acea vreme) Sorin Roșca ne vorbea – prezentând atât de simplu și accesibil 

nouă, studenților –  despre teme foarte recente și moderne la acel moment, Regulile 

Woodward-Hoffmann privind mecanismele de reacție, reguli ce corelează 

simetriile/asimetriile orbitalilor implicați în reacție cu stereochimia produșilor 

rezultați (de notat că autorii acestor revoluționare concepte teoretice, pe care 

profesorul nostru ni le dăruia cu talentul său didactic, au fost laureați ai Premiului 

Nobel, primul în 1965, cel de-al doilea în 1981).  

Apoi l-am cunoscut ca om, dincolo de performanțele didactice, mergând la 

practica industrială din anul III, la Combinatul Chimic Victoria, la poalele 

Făgărașilor, când studenții urcau pe munte cucerind culmile de piatră împreună cu 

profesorii lor, aceiași care în restul anului școlar îi însoțeau în urcușurile fascinante 

ale descoperirii frumuseții chimiei organice. Era atunci și acolo o cu totul altă 

persoană: sobrietatea de la catedră se topea lăsând loc unei camaraderii încurajate de 

bucuria de a fi pe munte, în grupul vesel al studenților care îl admirau și pe care îi 

vrăjise la fiecare seminar sau prelegere. 

După 1982, revenind în școală ca asistent în cadrul celei mai prestigioase 

catedre din Politehnică – cel puțin, aceasta a fost percepția mea personală, ca 

studentă, si apoi ca membru al catedrei – am avut șansa de a face seminar și laborator 

la seriile de anul II, unde foștii mei idoli din studenție, profesorii Schiketanz și Roșca 

deveniseră titulari de curs. Am învățat în acea perioadă de la amândoi cum să evaluez 

corect cunoștințele studenților la examen, cum sa corectez, cum să adresez întrebări 

celor examinați, căci „meseria” de cadru didactic cere nu numai cunoașterea materiei 

predate dar, mai complicat, cunoașterea psihologiei studenților și tehnică didactică. 

Iar Profesorul Roșca, și de altfel toți profesorii care m-au călăuzit, au fost modele 

perfecte ale acestei nobile îndeletniciri.  

În acest răstimp Profesorul Sorin Roșca studia și publica în domeniul 

fascinant al complecșilor crom-carbonil-aromatici, iar ideile pe care ni le prezenta cu 

ocazia diferitelor evenimente și manifestări științifice erau deosebite, prin 

originalitatea concepției, prin logica interpretărilor, prin modul în care știa să incite 

audiența. 

Ca prorector, decan, șef de catedră, autor de manuale, ne-a fost exemplu de 

implicare în bunul mers al educației, căci s-a preocupat permanent de orizontul de 



22 Buletinul Societății de Chimie din România / Nr. XXVIII, 2/2021 

dezvoltare al școlii, a gândit orientări noi, specializări de actualitate, precum Chimia 

Alimentară, atractive pentru cei ce sunt interesați de profesia de inginer chimist în 

contextul secolului 21, apoi masterul omonim, și masterul de Produse farmaceutice și 

Cosmetice.  

Chimia ca știință, transmiterea ei către generațiile de studenți, precum şi 

promovarea chimiei românești în lume, au fost nu numai crezul unei vieți, ci și 

obiective ambițioase în mandatele de președinte al Societății  de Chimie din România, 

iar pentru noi, foști studenți și foști colegi, e trist să vorbim la trecut de tot ce a 

însemnat și a realizat Profesorul Sorin Roșca..... 

 

Conf. dr. ing. Anca MARTON 

Universitatea Politehnica din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 

Departamentul de Chimie Organică „Costin Neniţescu” 

 

 

 

Drum bun, domnule profesor… 
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In memoriam – Sorin Roșca – Susținător activ al 

concursurilor și olimpiadelor pentru elevi 

Împreună cu profesorii Schiketanz și Simion ne-am hotarât, cândva pe la 

începutul anului, să cuprindem într-un volum problemele de chimie organică propuse 

la toate edițiile de până acum ale Concursului Național de Chimie „Costin D. 

Nenițescu”. Ne-am dorit ca profesorul Sorin Roșca să scrie domnia sa prefața acestei 

cărți, în multipla sa calitate de președinte al juriului concursului timp de peste 20 de 

ani, de președinte al Societății Române de Chimie, cea care a susținut de la început 

acest concurs și, nu în ultimul rând, cea de profesor de chimie organică. L-am sunat, 

i-am spus care este rugămintea noastră. A acceptat imediat, mi-a mărturisit că se 

bucură că, în fine, această carte va apărea, spre binele celor interesați de chimia 

organică, și că va scrie prefața deîndată ce îi vom trimite manuscrisul. Și, ca de 

fiecare dată, mi-a mai făcut o serie de sugestii legate de expunerea posibilităților de 

rezolvare a problemelor propuse, astfel încât cartea să îl apropie, și mai mult, pe 

cititor de chimie și să îi insufle plăcerea de a învăța prin rezolvarea de probleme.  

Din păcate, profesorul Sorin Roșca a plecat dintre noi înainte de a putea scrie 

prefața, iar noi am simțit că este obligația noastră morală să dedicăm acest volum 

memoriei profesorului, ca un omagiu adus unui om care a gândit și acționat mereu 

pentru a menține chimia și învățământul de chimie din România pe culmile pe care le 

aduseseră predecesorii. Iar unul din mijloacele prin care considera că poate atinge 

acest țel a fost acela de a atrage tânăra generație spre studiul chimiei. Mai ales a 

tinerilor care nu își aleseseră încă drumul pentru studiile universitare și liceenilor 

atrași de acestă ramură a științei. A considerat că cea mai bună metodă este de a oferi 

elevilor posibilitatea să se întreacă în concursuri naționale și internaționale. A 

participat de multe ori la olimpiadele naționale de chimie, ca președinte al 

concursului, calitate în care a putut să pună în valoare talentul natural de organizator 

și de didact pe care îl avea. Și-a dorit ca nivelul științific al acestor concursuri să fie 

tot mai ridicat, problemele propuse să pună în valoare gândirea creativă a elevilor și 

să apeleze cât mai puțin la reproducerea cunoștințelor.  

În 1993 a răspuns pozitiv la propunerea studentului domniei sale din acea 

vreme, Eugeniu Mihai, de a organiza în Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor din Universitatea Politehnica București un nou concurs național de 

chimie pentru elevi, care să se adreseze celor mai buni dintre elevi. Problemele 

propuse urmau să fie și mai provocatoare, să cuprindă cunoștințe cât mai noi din 

domeniul chimiei, iar evaluarea să țină cont inclusiv de originalitatea unei rezolvări 

propuse și de capacitatea elevului de a imagina sinteze în care randamentul global al 

reacțiilor să fie cât mai ridicat. Începând cu 1996, concursul a cuprins și o probă 

practică, reușind să pună în valoare unul dintre crezurile profesorului Roșca, anume 

faptul că munca în laborator este cea mai eficientă metodă de învățare, că este 

obligatorie pentru orice chimist și că doar ea este cea care validează activitatea de 

cercetare în chimie.  

Devenise o adevărată tradiție să ne întâlnim cu profesorul Roșca în fiecare an, 

cu 2-3 săptămâni înainte de concurs, pentru a discuta, în primul rând, cuprinsul probei 

practice, dacă rezultatele sunt reproductibile și dacă grila de punctaj este pregătită. 

Despre conținutul probei teoretice avea mereu același sfaturi: bazati-vă problemele 
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propuse pe fapte reale, faceți ca subiectele să fie cât mai diverse, cât mai clar 

formulate și cât mai moderne. Gustul pentru noutățile din chimie trebuie 

reîmprospătat continuu, de aceea problemele propuse care au la bază ultimele 

cunoștințe din domeniu sunt mereu binevenite. Ne ruga să îi arătăm problemele 

teoretice propuse și avea plăcerea să le rezolve, apoi comenta dacă acestea i se păreau 

ori prea simple, ori prea complicate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După încheierea probei teoretice, ne ruga să teminăm cât de iute corectarea 

lucrărilor, pentru a putea afișa în timp util numele primilor clasați, astfel încât primii 

10 să se poată „pregăti sufletește” pentru proba practică. Festivitatea de premiere a 

câștigătorilor era o adevărată sărbătoare. De fiecare dată rostea un mic discurs în care 

îi felicita pe toți participanții și îi îndemna să nu se lase copleșiți nici de succes, nici 

de insucces, ci să considere concursul ca fiind doar una dintre multele trepte ce 

trebuie urcate pentru a ajunge la o cât mai bună cunoștere a chimiei.  

Cele câteva rânduri pot fi bănuite, pe bună dreptate, că sunt subiective și 

recunosc că așa este. Profesorul Roșca a fost unul dintre cei câțiva profesori pentru 

care am avut mereu o admirație deosebită. Mi-a fost decan în perioada studenției și 

acestei funcții a domniei sale îi datorez faptul că am făcut parte dintr-o grupă de 

studiu „nășită” de domnia sa. A avut inițitiva de a constitui, în 1979, în cadrul secției 

de Tehnologie Chimică Organică o grupă „specială”, cu totul diferită de toate 

celelalte grupe din facultate. Ea cuprindea 25 de studenți, mai mulți băieți decât fete, 

fapt neobișnuit în facultatea noastră. Băieților admiși în 1978, care făceau 9 luni de 
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armată, li s-au adăugat în anul următor primele fete clasate în urma examenului de 

admitere din 1979. A reușit să creeze astfel o grupă în care a existat o competiție 

colegială, permanentă, în care fiecare voia să demonstreze că e cel mai bun. Pentru a 

evalua personal evoluția noastră, nu a ezitat să preia, ca titular, seminarul de chimie 

organică. Îl pregătea meticulos, problemele propuse erau in crescendo, exact așa cum, 

peste ani, avea să ne ceară să pregătim problemele pentru Concursul Nenițescu. A 

fost, de departe, cel mai interesant și inicitant seminar din facultate, iar dovada stă în 

faptul că aproape toată grupa a participat la un cerc de chimie organică, în care ne 

propunea diverse teme de discuție, pentru pregătirea cărora trebuia să citim articole 

originale din literatura de specialitate. Ne-am obișnuit astfel să mergem la bibliotecă 

și să ne familiarizăm cu Beilstein și Chemical Abstracts, deprinderi pe care le-am 

asimilat fără să ne dăm seama. Cum nu am realizat nici faptul că pentru domina sa 

această activitate se adăuga unui program deja încărcat cu responsabilități de 

cercetare, didactice și administrative. Mereu plin de tact și cu un simț pedagogic 

deosebit, profesorul Sorin Roșca ne impunea prin atitudine și rigoare, printr-o 

strictețe care încerca să mascheze o căldură sufletească, pe care însă o intuiam în 

obiectivitatea cu care ne evalua de fiecare dată. Îmi amintesc că la examenul final de 

chimie organică, domnișoara profesor Margareta Avram nu era hotărâtă dacă merit 9 

sau 10 și l-a întrebat pe profesorul Roșca ce părere are. Răspunsul a fost „.. nu știu, 

să-i punem o întrebare suplimentară”, iar întrebarea a fost dintr-una din temele 

abordate la cercul de chimie organică. Cum am știut să răspund, am primit nota 

maximă, iar profesorul i-a spus zâmbind domnișoarei Avram: „ ... știe, doar a venit la 

cerc”!  

La finalul celor 5 ani de studii, atunci când se făcea repartiția pe țară, tot 

profesorul Roșca era decan și i-am văzut satisfacția că 19 colegi din anul nostru, 

majoritatea din grupa noastră, au avut medii generale de peste 9, ceea ce ne-a permis 

să obținem prin „dublă repartiție” posturi în cercetare. Era o validare a ideii că o 

„grupa specială” conduce la ridicarea valorii unei întregi promoții. După ani, am avut 

ocazia să îl întreb ce intenție a avut atunci când a creat această grupă, iar răspunsul 

primit a fost neașteptat pentru mine: „... am vrut să văd cât de mult poate fi ridicată 

stacheta cunoștințelor unor studenți care vin în facultatea noastră din pasiune”.  

Și ar mai fi atâtea de povestit! Mă bucură faptul că Societatea de Chimie din 

România a decis să dedice unul din numerele Buletinului Societății profesorului Sorin 

Roșca, în care să reunească amintirile celor care au lucrat cu sau în apropierea 

domniei sale. Rândurile așternute pe hârtie „la cald” au darul de a recrea imaginea 

personalității OMULUI de care ne-am despărțit și astfel de evenimente, inevitabile, 

sunt cele care ne fac să să ne reamintim de meritele și calitățile celui plecat dintre noi.  

 

Conf. dr. ing. Stefan Theodor TOMAS 

Universitatea Politehnica din București 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor 
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In memoriam – Profesorul Sorin Roșca –promotor al 

electrochimiei organice şi revigorator al Buletinului SChR 

 Pe Domnul Profesor Sorin Ioan Roșca (SIR, cum îi plăcea să se semneze) 

l-am avut asistent la seminarul pentru disciplina Chimie Organică în anii 2 și 3 de 

facultate (1972-1973), unde ne-a impresionat prin claritatea exprimărilor, punerea și 

rezolvarea problemelor, apoi în anul 5 la disciplina de Metodica cercetarii în chimie 

organică, la care am apreciat gândirea logică legată de sinteze și proprietăți ale 

compușilor. L-am avut apoi conducător la cercurile științifice studențești, începând cu 

anul 3 și finalizând colaborarea cu lucrarea de diplomă în domeniul favorit al 

profesorului complecși carbonilici cu crom, care a fost finalizată cu prima mea 

lucrare publicată: E.-M. Voinescu (Ungureanu), S. Roşca, Reacţii SN1 la complecşi 

tricarbonil-crom-aromatici, Buletin ştiinţific studenţesc al Institutului Poltehnic din 

Bucureşti, Seria Chimie-Metalurgie (1977), 105 – 114, la care am lucrat alături de 

soția sa, Sânziana Roșca, o devotată mamă, soție și colaboratoare. Dânsul propunea 

tema de cercetare și verifica rezultatele noastre, elaborând concluzii pertinente și 

deschizând noi întrebări și piste de cercetare. Colaborarea mea cu dânsul a continuat 

la teza mea de doctorat, coordonată de domnul profesor Dr. Doc. Solomon Sternberg 

(care avea drept de conducere de doctorat) pe care l-a convins să accepte coordonarea 

unei teze de doctorat în premieră în România în domeniul nou care îl interesa, al 

electrochimiei organice. Domnul Sternberg era specialist în electrochimie, iar domnul 

Roșca era specialist în chimie organică, discipol al Magistrului Costin D. Nenițescu. 

Lucrările de cercetare au fost vizate de ambii profesori, conducând la finalizarea tezei 

(E.-M. Ungureanu, Procese de electrod la oxidarea electrochimică a compuşilor 

carboxilici, Universitatea Politehnica, Bucureşti, 1988) și la publicații științifice în 

Rev.Roum.Chim., Revista de Chimie, Politehnica University of Bucharest 

SCIENTIFIC BULLETIN.  

 După obținerea conducerii de doctorat, domnul profesor Roșca a îndrumat și 

alți cercetători la alegerea noului domeniu de electrochimie organică, abordat până în 

acel moment în România doar de câteva cadre didactice universitare: profesorii Liviu 

Oniciu și Ioan Silberg dintr-un colectiv dinamic și entuziast din Cluj din care făceau 

parte și Mariana Jitaru, Liana Muresan, Petru Ilea, Virginia Danciu și prof. Rădoi din 

Timișoara. Astfel a coordonat tezele de doctorat elaborate de Raluca Liane Stan, 

Gabriela Stanciu, Maria-Gabriela Alexandru, Matei Raicopol, Andrada Militaru și alte 

lucrări de cercetare în domeniu. 

 Domnul profesor Roșca a propus teme de cercetare în domeniul oxidării 

electrochimice a compușilor organici. În vederea creerii unei experiențe de cercetare 

în domeniu a introdus cursul facultativ de electrochimie organică în curricula 

studenților din anul V de la secția de tehnologia substanțelor organice, apoi cursurile 

opționale de Organic Electrochemistry și Electrochimie Organique la Facultatea de 

Inginerie in Limbi Straine (FILS), cu programe analitice în limbile engleză și 

franceză. 

 În calitate de Decan al Facultății de Chimie Industrială a permis efectuarea de 

stagii de cercetare în laboratoare cu cercetări performante în domeniul electrochimiei 

organice din Europa (Grenoble, Rennes, Paris), a invitat cadre didactice și cercetători 

de renume pentru a susține conferințe și prelegeri în domeniul electrochimiei organice 

(Claude Moinet, din Franța, Sigeru Torii din Japonia etc). Domnul professor Sorin 
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Roșca în calitate de Președinte al SChR a facilitat organizarea de congrese franco-

române de chimie dintre care Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée 

(COFrRoCA) a ajuns la a 10-a ediție în anul 2018, Workshop-ul ştiinţific francofon 

"Materiale noi pentru recunoaşterea electrochimică a unor specii minerale şi 

biologice", acronim "NOMARES", (Atelier scientifique francophon Nouveaux 

matériaux pour la reconnaissance electrochimique des mineraux et des espèces 

biologiques acronyme "NOMARES"), care a ajuns la ediția a 6-a în anul 2020. 

 Domnul profesor Sorin Roșca a fost preocupat de revigorarea Buletinului 

Societății de Chimie din România, care dorea să oglindească preocupările, problemele 

și perspectivele chimiei și ingineriei chimice din România. În acest sens împreună cu 

profesorul Constantin Luca a coordonat apariția a două numere ale Buletinului 

Societății de Chimie din România (SChR) Nr. XVI din anul 2006 și Nr. XVII din 

2009. În anul 2010, după Ședința de bilanț a Societăţii de Chimie din România pentru 

perioada iunie 2005 – noiembrie 2010, domnul professor Roșca în calitate de 

Președinte al SChR mi-a propus să fiu editor al Buletinului SChR astfel încât revista 

sa reflecte constant activitatea în domeniul chimiei și ingineriei chimice din România. 

Această dorință a dânsului s-a realizat până în prezent (2011-2021), Buletinul SChR 

având trei apariții pe an. Buletinul a adus informații în legătură cu structura și 

obiectivele SChR, personalități din chimie din România, instituții de profil din țară 

(universități și institute de cercetare), procupări moderne de cercetare, contribuții 

științifice remarcabile ale unor grupuri de cercetare din România și din stăinătate, 

făcând bilanțuri ale celor mai importante menifestări științifice organizate în România, 

schimburile dinte SChR și societățile similare din lume (Europa, Asia, America), 

activități ale secțiilor din SChR, concursuri profesionale ale elevilor și studenților din 

România și participarea lor la olimpiade și concursuri naționale (concursul Nenițescu, 

Raluca Ripan, etc… ) și internaționale.  

 În Ședința Omagială dedicată domnului Profesor Sorin Roșca cu prilejul 

aniversării a 80 de ani - "O viață în slujba societății", din 23 martie 2018 desfășurată 

în Sala Senatului a Universității Politehnica din București. Domnul Profesor a vorbit 

despre crearea SChR, despre înaintașii chimiei în lume și în România și legăturile 

științifice și personale stabilite între aceștia, despre perioada de aur a chimiei 

românești, impresionând întreg auditoriul cu erudiția, elocvența si sensibilitatea care îl 

caracterizau. A încheiat cu câteva versuri din creaţia marelui Eminescu:  

  Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,  

  Țara mea de glorii, țara mea de dor,  

  Brațele nervoase, arma de tărie,  

  La trecutu-ți mare, mare viitor! 

Acesta a fost și dezideratul vieții profesorului Sorin Ioan Roșca! 

 

  

Profesor Emerit Dr. Ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea Politehnica din București 

Editor la Buletinul Societăţii de Chimie din România 

em_ungureanu2000@yahoo.com 
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Sorin ROŞCA – 20 de ani Președintele Societății de Chimie 

din România  

 

Este greu de spus ceea ce a însemnat 

Domnul Profesor Roșca pentru cei care l-au 

cunoscut. Este aproape imposibil de descris în 

cuvinte impresionanta personalitate a domnului 

profesor Roșca, dar, tocmai de aceea, în 

memoria Domniei sale și pentru a arăta 

generațiilor viitoare de chimiști ceea ce 

reprezintă un adevărat model în viață, încercăm 

să surprindem doar unele dintre trăsăturile de 

caracter ale domnului profesor și câteva din 

multele lucruri pe care le-a făcut, atât pentru cei 

care abia descopereau frumusețile chimiei, cât și 

pentru cei cu cariere impresionante în acest 

domeniu. 

“Încă din anii liceului aflasem de domnul Roșca ca fiind profesor de chimie 

organică la Politehnica din București și cel care se ocupa de olimpiadele de chimie. 

Când am devenit studentă, mi s-a spus că domnul Prof. Dr. Ing. Sorin Roșca este 

Decanul facultății la care intrasem, Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul, pe 

atunci, Institutului Politehnic București. Cu toate acestea, nu am interacționat cu 

Domnia sa decât mulți ani mai târziu, când am fost aleasă în Consiliul de Conducere 

al Societății de Chimie din România (SChR), iar dumnealui, în calitate de Președinte 

al SChR convoca destul de des membrii acestui for de conducere. Pe atunci nu exista 

posibilitatea întâlnirilor on-line, pentru că, dacă s-ar fi putut, cum dumnealui era 

foarte deschis la nou, cu siguranță ar fi apelat la această variantă pentru a-i aduce 

împreună pe toți cei din conducerea societății, din orice colț al țării. Pentru mine a 

fost un privilegiu să pot participa la aceste întâlniri pentru că am avut multe de învățat 

de la modul “Profului” de a fi, de a se adresa colegilor, indiferent de vârstă sau grad 

didactic, de a organiza lucrurile. Experiența de viață, implicarea și entuziasmul 

domnului profesor Roșca, dar și modul cald, dar ferm de a se adresa, făceau din 

aceste întâlniri de lucru un prilej de bucurie. 

Am fost mereu impresionată de dragostea și dedicarea cu care se preocupa de 

tânăra generație și de promovarea chimiei în rândul nespecialiștilor în domeniu, dar și 

de predarea acesteia în școli. Îmi amintesc cu drag cum făcea tot posibilul ca atât 

dumnealui, cât și SChR să sprijine acțiunile tinerilor din domeniul chimiei sau cele 

dedicate tinerilor indiferent unde și cine le organiza și cât de mândru și bucuros era de 

succesul acestora. Domnul Profesor Roșca radia de bucurie când vorbea despre tineri. 

Era încântat și totodată impresionat de participarea micuților la activitățile Kid’s Lab 

și spunea cu mândrie că în 2019 au participat peste 1000 de copii la aceste acțiuni. 

Indiferent de condiții, toate cele 13 ediții ale Simpozionului Național „Chimia – 

prieten sau dușman?!” s-au bucurat de susținerea domnului profesor Roșca și implicit 

a SChR, cei mai merituoși elevi participanți la concurs fiind premiați de SChR. 
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Trebuie să îi mulțumim domnului profesor și pentru reapariția, sub egida 

SChR, a revistei pentru elevi, CHIMIA. Dacă dumnealui nu ar fi insistat, arătându-și 

disponibilitatea de a ne sprijini necondiționat și încurajându-ne că împreună, 

colectivul editorial nou format va putea pune în aplicare acest proiect, revista 

CHIMIA nu ar fi „renăscut” în 2017, într-o nouă ediție. Dumnealui și-a exprimat 

dorința să apară cel puțin 10 numere ale revistei din ediția nouă și aici am marea 

durere că Domnia sa nu a mai apucat să se bucure de această realizare, care i se 

datorează în totalitate. Totuși, numărul 10 al revistei CHIMIA, care va apărea în 

decembrie 2021, va fi dedicat memoriei domnului profesor Sorin Roșca – 

președintele SChR.” 

Iulia Gabriela DAVID 

Coordonatorul Colectivului de redacţie “CHIMIA-Revista pentru elevi” 

 

Predarea chimiei a fost întotdeauna unul dintre obiectivele majore ale 

profesorului Roşca, şi implicit ale SChR. Interesul acordat promovării chimiei în 

rândul tinerilor, şi chiar al copiilor, s-a materializat prin susţinerea de către SChR a 

numeroase activităţi şi concursuri de chimie organizate pentru elevi, dar şi a 

schimburilor de experiență ale studenților chimiști de la diverse facultăți de profil din 

țară și a sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti, sau participarea tinerilor 

chimiști la conferințe de profil din țară și străinătate, prin acordarea de burse care 

acopereau taxa de participare. Prin energia sa şi implicarea directă în toate aceste 

activităţi, profesorul Roşca a reuşit să inspire mulţi tineri şi să îi atragă în a participa 

în mod voluntar la organizarea acestor evenimente. 

De asemenea, a fost tot ideea domnului profesor Roșca de a da posibilitatea ca 

elevii care îndrăgesc chimia și studenții să poată deveni membri asociați ai Societății 

de Chimie din România, iar sub președenția Domniei sale, în SChR s-a înființat 

Secția Tinerilor Chimiști, care este foarte activă. Membrii Secției Tinerilor Chimiști 

(STC) nu desfășoară strict activități dedicate tinerilor, ci se implică în mod constant în 

activitățile organizate de SChR care nu se adresează neapărat doar tinerilor.  

După cum am menționat și anterior, fiind o persoană cu viziune de ansamblu 

și deschisă spre progres, pentru a susţine chimiştii din diferite ramuri ale acestei 

discipline, în calitatea sa de președinte al SChR a încurajat şi sprijinit înființarea în 

cadrul societății a unor secții științifice noi cum ar fi cele de Chimie Alimentară, 

Științele Separării, Chimie pentru patrimoniu cultural. 

Prin personalitatea sa remarcabilă, dar şi prin entuziasmul său, profesorul 

Roşca a reuşit să atragă din ce în ce mai mulţi membri în SChR, implicaţi activ, în 

mod voluntar, în diversele activităţi organizate în cadrul societăţii. Astfel SChR a 

ajuns să aibă astăzi peste 3.000 membri, inclusiv membri de onoare, dar şi elevi şi 

studenţi cu statut de membru afiliat. Pe perioada mandatelor sale de preşedinte, SChR 

a fost profund reorganizată astfel încât, în funcţie de locaţia geografică, a crescut 

numărul de membri din filiale şi s-au constituit filiale noi, ajungând în prezent la un 

număr de 20. 

Profesorul Sorin Roșca și-a promovat ideile și principiile bazate pe experienţa 

acumulată în întreaga sa viață dedicată școlii, susținând o educație de calitate și 

militând pentru integrarea școlii românești în comunitatea internațională. De 



30 Buletinul Societății de Chimie din România / Nr. XXVIII, 2/2021 

asemenea, a fost mereu preocupat de activitatea didactică, contribuind la 

îmbunătăţirea planurilor de învăţământ şi la elaborarea unor manuale și cărți de 

specialitate, ca punct de plecare pentru orice efort educațional. 

Preocupat constant de predarea disciplinei chimie la toate nivelurile, domnul 

profesor Roșca a luat mereu poziție și, împreună cu membri din Biroul de conducere 

a SChR, a formulat puncte de vedere pertinente, care să susțină menținerea și 

dezvoltarea educației chimice în învățământul preuniversitar. Totodată, trebuie 

menționate eforturile susținute ale domnului președinte Roșca alături de conducerea 

secției de Educație în Chimie de a organiza conferințele dedicate cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar, desfăşurate de-a lungul celor 10 ediţii. 

Ca o recunoaştere a 

activităţilor deosebite desfăşurate de 

membrii SChR în diferite domenii, 

cum ar fi promovarea chimiei sau 

activitatea ştiinţifică remarcabilă, la 

propunerea domnului profesor 

Roşca, SChR a creat medaliile 

societăţii, care se acordă anual 

alături de alte premii şi distincţii. În 

plus, cu ocazia aniversării a 100 de 

ani de la înființarea Societății de 

Chimie din România, în anul 2019, a 

propus şi creat Medalia “Centenar 

SChR”, acordată universităților și institutelor de cercetare-dezvoltare de prestigiu din 

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

SChR a avut colaborări fructuoase.  
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În cadrul SChR, profesorul Roşca a 

organizat dezbateri cu personalități 

internaționale, reprezentând diverse instituţii 

de chimie din lume. A fost membru activ și 

organizator a numeroase evenimente 

internaționale: Congresele Societăţii de Chimie 

Europene (EuChemS), Conferința 

Internațională a Societăţilor de Chimie din 

ţările din sud-estul Europei (ICOSECS), 

Simpozioanele Franco-Române de Chimie 

Aplicată (CoFRRoCA), Conferința 

Internațională de Chimie şi Inginerie Chimică 

(RICCCE), Conferințele Naționale de Chimie 

de la Călimăneşti-Căciulata.  

 

Timp de 20 de ani, împletind experiența academică și ştiinţifică cu 

deschiderea către nou, cu echilibrul și diplomația ce l-au caracterizat, profesorul Sorin 

Roșca a contribuit semnificativ la dezvoltarea și recunoașterea atât pe plan național, 

cât și internațional a Societății de Chimie din România. 
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Domnia sa a contribuit la 

creşterea vizibilităţii internaţionale a 

societăţii, încurajând şi promovând tineri 

chimişti români în organizaţiile 

internaţionale European Young 

Chemists Network (EYCN), divizia de 

tineret a EuChemS. Totodată, sub 

patronajul preşedintelui său, SChR a 

devenit membru EuChemS, găzduind 

Adunarea Generală a societăţilor 

membre din anii 2004 şi 2019, respectiv 

Adunarea Generala EYCN în 2014. 

Datorită personalităţii remarcabile a profesorului Roşca şi a dorinţei sale de a 

promova chimia românească la nivel mondial, SChR a stabilit legături strânse atât cu 

societăţi de chimie din Europa, cât şi cu American Chemical Society (ACS). Astfel au 

fost semnate acorduri bilaterale cu societăți de chimie din Europa (spre exemplu cu 

Societate de Chimie Ungară) în baza cărora sunt organizate conferințe și evenimente 

susținute de ambele societăți (YRICCCE).  

Pe durata mandatelor sale domnul Presedinte Roșca a primit vizita unor 

delegații de la ACS și a fost invitat la evenimentele organizate în cadrul Conferinței 

Naționale ACS în anul 2013, reprezentând SChR. 
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Personalitati marcante ale chimiei europene au acceptat sa devina membrii 

onorifici ai SChR, între care amintim doar cateva exemple: Evamarie Hey-Hawkins, 

Henning Hopf, Matthias Tamm, Eric Saint-Aman, Yoes Troin, Christian Amatore. 

Numeroase instituții de învățământ superior și de cercetare din România și din 

străinătate (Germania, Turcia, Franţa, Japonia, USA etc.) s-au bucurat de 

interesantele prelegeri ale profesorului Sorin Roșca, dar şi cercetătorii români au avut 

ocazia de a se întâlni cu personalităţi internaţionale ale chimiei invitate la diferite 

activităţi ale SChR. 

Comunitatea chimiştilor români 

a pierdut nu doar un om de știință 

strălucit, ci şi un adevărat profesionist și 

un om de o rară noblețe.  

Pentru mulți dintre noi, 

Profesorul Sorin Roşca a fost coleg și 

mentor, profesor de inspiraţie și prieten 

respectat, prezent întotdeauna cu 

sfaturile sale.  

Contribuția sa la dezvoltarea 

chimiei româneşti și a comunității pe 

parcursul a peste şase decenii va 

rămâne în memoria noastră. 

 

 

 

  

  Iulia DAVID 

  Ioana MAIOR 

  Cristina TODAȘCĂ 
 Membre ale Consiliului de Conducere a SChR 
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Concursul Național CHIMIA  – Artă între Științe  

la a treia ediție 
 

În ultima săptămâna din luna aprilie a anului 2021, așa cum deja ne-am 

obișnuit, a avut loc ediția a III-a a Concursului Național – CHIMIA Artă între Științe, 

organizat în cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din 

Universitatea Politehnica din București. Astfel la începutul primăverii, mânați de 

dorința de a oferi elevilor pasionați de chimie o șansă să își testeze cunoștințele 

organizatorii concursului au început demersurile necesare, folosind experiența 

acumulată cu ocazia organizării în sistem on-line a ediției anterioare a concursului, 

care a fost primită cu bucurie atât de elevi cât și de profesorii iubitori de chimie. 

Pentru reușita ediției din acest an ne-am unit din nou forțele: membrii juriului, 

membrii comisiei de organizare și specialiștii IT și am început demersurile specifice 

de elaborare a regulamentului concursului, de elaborarea a subiectelor și respectiv de 

pregătire a platformei de concurs. Pentru că situația pandemică nu permite o 

interacțiune directă, mediul on-line s-a dovedit o modalitate prietenoasă și sigură de 

desfășurare, mai ales prin utilizarea platformei dedicată concursului 

www.cas.chimie.upb.ro. 

 Desfășurarea în sistem on-line a facilitat participarea liceenilor din numeroase 

județe ale țării, unele situate la distanță considerabilă de București. În acest an 

numărul elevilor înscriși la concurs a fost mai ridicat decât cel de anul trecut, 

totalizând 553 de elevi. Desfășurarea competiției în sistem online a facilitat 

participarea la concurs a unor elevi din localități precum Suceava, Aiud, Piatra-

Neamț, Oradea, Baia Mare, pentru care ar fi fost necesară altfel o călătorie lungă și 

obositoare. 

 Dintre cei 384 de concurenți înscriși de la disciplina Chimie Organică, numai 

2 au reușit să obțină punctajul maxim (100 puncte), iar 48 au obținut un punctaj 

cuprins între 91-100 de puncte, fiind laureați cu Premiul I. Dintre cei 169 de 

concurenți de la disciplina Chimie Anorganică, 20 au reușit să obțină între 91-100 de 

http://www.cas.chimie.upb.ro/
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puncte fiind desemnați câștigători ai Premiului I. Distribuția premiilor în rândul 

laureaților este prezentată în graficul de mai jos. 

 
 

 Aceste frumoase rezultate au fost obținute prin efortul direct al elevilor care 

au participat la concurs și al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, care 

cu devotament și răbdare pregătesc generațiile viitoare de iubitori ai disciplinei 

chimie. 

Pentru că nevoia de interacțiune directă este o dorință exprimata adeseori, atât 

de elevii participanți cât și de profesorii lor îndrumători și nu în ultimul rând de 

cadrele didactice din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, în data de 

26 aprilie 2021 folosind platforma Zoom a fost organizată Festivitatea de Premiere 

într-un cadru care permite interacțiunea în condiții de siguranță, dată fiind situația 

pandemică actuală și măsurile de distanțare socială. 

Mediul virtual a permis interacțiunea directă elevi-profesori-organizatori atât 

în platforma Zoom (care a devenit neîncăpătoare datorită numărului mare de 

participanți) cât și pe Facebook, fiind transmisă în direct pe Facebook-ul Facultății de 

Chimie Aplicată și Știința Materialelor, din Universitatea Politehnica din București 

(https://www.facebook.com/FCASM.UPB). 

   

Cristina TODAȘCĂ 

Prodecan Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

Universitatea Politehnica din București 
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 Prima conferință organizată de Secția de Chimie 

Alimentară din cadrul SChR 

 Chiar dacă este una dintre cele mai tinere Secții Științifice din cadrul 

Societății de Chimie din Romania, fiind înființată sub titulatura de „Secția de Chimie 

Alimentara” în anul 2015, una dintre problemele identificate în rândul membrilor 

secției a fost lipsa de colaborare mai puternică la nivel național pe probleme specifice 

domeniului alimentar. În acest sens biroul de conducere al secției și o parte din 

membrii activi din mai multe filiale SChR (București 2, București 1, Târgoviște, 

Bacău) și-au unit forțele pentru organizarea primei conferințe dedicate chimiei 

alimentare și astfel s-a cristalizat AdFoodChem 2021. 

 La nivel național, cât și internațional, au fost organizate secțiuni dedicate 

chimiei alimentare în cadrul marilor conferințe din domeniul chimiei: Romanian 

International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), 

International Conference of the Chemical Societies of the South-East European 

Countries (ICOSECS), Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée 

(COFrRoCA), EuChemS Chemistry Congress etc. Cu toate acestea necesitatea unei 

conferințe dedicate domeniului chimiei alimentare era o permanenta dorință 

exprimata de membrii secției care și-au dorit să existe un cadru în care să 

interacționeze, să schimbe idei și să deschidă noi colaborări și parteneriate în acest 

domeniu important al chimiei. 

 Pandemia Covid-19 a pus piedici suplimentare în calea organizării unui astfel 

de eveniment, cu atât mai mult cu cat distanțarea socială, necesară ieșirii din criza 

sanitara, a sporit dorința de comunicare a oamenilor și nevoia de interacțiune cu 

scopul continuării muncii lor de cercetare. Prin urmare în contextul în care multe 

conferințe consacrate au fost anulate sau amânate, ne-am decis să organizăm o prima 

ediție a conferinței utilizând facilitățile oferite de mediul on-line.  

 Dar cum între decizie/dorință și punerea în operă drumul nu este chiar scurt, 

iar uneori este și anevoios, a trebuit să găsim soluții inovatoare pentru tot ceea ce 

înseamnă organizarea unui eveniment de acest gen în mediul online (pagina web a 

conferinței, înregistrarea participanților, platforme pentru prezentări orale și de tip 

poster). După o documentare minuțioasă am ales să utilizam platforma Zoom cu 
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facilitățile de webinar pentru prezentările orale și respectiv platforma Wonder pentru 

interacțiunea directă și discutarea lucrărilor în format poster. 

 

Imagine din timpul sesiunii de postare, desfășurată în cadrul AdFoodChem2021. 

 

Cu perseverență și răbdare, comitetul de organizare a dat startul Conferinței 

Internaționale „Advances in Food Chemistry – AdFoodChem 2021”, care s-a 

desfășurat în perioada 15-17 Aprilie 2021, având doua zile dedicate prezentărilor 

științifice din domeniul alimentar și o zi dedicată dezvoltării abilităților personale. 

Eforturile echipei de organizare au fost răsplătite prin numărul considerabil de 

lucrări științifice înscrise: 52 de lucrări (18 prezentări orale și 34 de prezentări poster).   

Conferința a beneficiat de 4 lucrări plenare prezentate de specialiști din 

domeniul alimentar proveniți din Franța, Italia, Spania și Norvegia. Secțiunea 

dedicata dezvoltării abilităților de scriere și prezentare a rezultatelor științifice s-a 

adresat în special tinerilor și a fost organizată în colaborare cu Secția Tinerilor 

Chimiști din Societatea de Chimie din Romania și respectiv divizia de tineret - 

European Young Chemists Network din cadrul EuChemS (European Chemical 

Society). Aceasta secțiune a beneficiat de încă 5 prezentări plenare. În total 

evenimentul a strâns laolaltă participanți din 9 țări (Romania, Franța, Ungaria, 

Spania, Italia, Norvegia, Portugalia, Belgia, Anglia). 

Conferința a fost recunoscută ca eveniment EuChemS și a fost inclusă în lista 

evenimentelor organizate sub egida European Chemical Society, fiind susținută de 

Divizia de Chimie Alimentara (Food Chemistry Division) din cadrul acestei 

organizații. 
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Imagini din timpul Festivității de deschidere a Conferinței AdFoodChem 2021, de la stânga la 

dreapta, de sus in jos: Cristina Orbeci, Nineta Hrastelj, Cristina Todașcă, Nastasia Belc, Joana 

Amaral, Cristiana Rădulescu, Adriana Fînaru, Iulia David.   

Succesul primei ediții și solicitările venite din partea participanților ne 

determină să continuam acest demers prin organizarea unei noi ediții în anul 2023, cu 

speranța ca până la acea dată să putem să ne desfășurăm măcar în format mixt (fizic și 

on-line). 

 

Cristina TODAȘCĂ  

Președintele Secției de Chimie Alimentară din SChR 

În numele Comitetului de Organizare și Științific al AdFoodChem 2021 
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