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RAPORT de ACTIVITATE  

al Consiliului de Conducere al Societății de Chimie din România 

decembrie 2015 – iunie 2021 

 

COMPONENŢA COSILIULUI GENERAL AL SChR în perioada 2015 – 2021 

 

Preşedinte:  

Prof. univ. dr. ing. Sorin ROȘCA 

 

 

Vicepreşedinţi:  

Acad. Bogdan SIMIONESCU  

Prof. univ. dr. ing. Gheorghiţa JINESCU  

Prof. univ. dr. ing. Cornel RADU (Trezorier)  

Dr. Emilian GEORGESCU 

 

 

Secretar general:  

Prof. univ. dr. ing. Michaela Dina STĂNESCU 

 

 

Preşedinţi de secţii:  

Chimie alimentară – Șef lucrări dr. ing. Cristina TODASCĂ  

Chimie analitică – Prof. univ. dr. ing. Ana Maria JOȘCEANU 

Chimie anorganică – Prof.univ. dr. Anca SILVESTRU  

Chimie fizică – Dr. Vlad Tudor POPA  

Chimie organică şi macromoleculară – Prof. univ. dr. ing. Horia IOVU  

Chimia şi protecţia mediului înconjurător – Dr. Carol LEHR  

Chimie tehnologică, inginerie chimică, petrochimie – Conf. univ. dr. Petre CHIPURICI  

Documentare, educaţie în chimie, istoria chimiei – Prof. univ. dr. Luminiţa VLĂDESCU  

Electrochimie – Prof. univ. dr. ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU  

Secţia pentru tineret – Drd. ing. Vladimir ENE  

Stiinţele separării – Prof. univ. dr. Virginia COMAN 

Chimia pentru Patrimoniul cultural – Lector univ. dr. Elena BADEA 

 

 

Preşedinţi de filiale:  

Arad: Conf. univ. dr. Dorina CHAMBREE  

Argeş: Conf. univ. dr. Ion IOSUB  

Bacău: Prof. univ. dr. Adriana FĂNARU  

Bihor: Prof. univ. dr. Gabriela Elena BADEA  

Braşov: Prof. univ. dr. Anca DUŢA  

Bucureşti 1: Conf. dr. Irina ZARAFU 

Bucureşti 2: Prof. univ. dr. ing. Paul VASILESCU  

Bucureşti 3: Dr. ing. Andrei SÂRBU  

Câmpulung: Prof. Dorina FÂNTANĂ  

Cluj-Napoca: Prof. univ. dr. Anca Daniela SILVESTRU  
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Constanţa: Conf. univ. dr. Viorica POPESCU  

Craiova: Conf. univ. dr. Aurora REISS  

Galaţi: Conf. univ. dr. Rodica-Mihaela DINICĂ  

Iaşi: Dr. Valeria HARABAGIU  

Prahova: Conf. univ. dr. Daniela Roxana POPOVICI  

Râmnicu-Vâlcea: Dr. Ioan IORDACHE 

Satu Mare: Prof. dr. Paul ATYIM  

Târgoviște: Prof. dr. Cristiana RĂDULESCU 

Targu Mureş: Prof. Claudia Sanda MISARAS  

Timişoara: Prof. univ. dr. ing. Lucian RUSNAC 

 

Membri:  

Conf. univ. dr. Irinel BADEA  

Prof. univ. dr. ing. Ioan CĂLINESCU  

Conf. univ dr. Iulia DAVID  

Dr. Victor FURTH  

Dr. Simona GAVRILAŞ  

Prof. univ. dr. ing. Alina ION  

Prof. univ. dr. Ileana Denisa NISTOR  

Conf. univ. dr. ing. Ovidiu Horea OPREA  

Prof. univ. dr. ing. Ilie SIMINICEANU 

 

 

Aspecte generale pentru perioada raportată 

 

În perioada analizată au avut loc o serie de evenimente importante, la nivel 

național şi internațional.  

În anul 2018 s-au serbat, la nivel național, 100 de ani de la formarea, după 

secole de eforturi, a României întregite. Cu această ocazie s-au organizat o serie de 

manifestări la nivel local sau național la care au participat şi membrii SChR, la multe 

dintre acestea în calitate de organizatori sau co-organizatori. 

 Anul 2019 a fost un an special, marcat de o serie de aniversări la nivel 

internațional şi național. Astfel pe 6 martie 1869, chimistul rus Mendeleev a prezentat 

tabelul periodic ce avea să devină una dintre cele mai importante hărți ştiințifice. 

Tabelul periodic al elementelor chimice are un rol important în studiul proprietăților 

elementelor chimice, servind ca bază ştiințifică în predarea chimiei sau fizicii 

nucleare. Dat fiind importanța deosebită a acestei descoperiri, ONU a declarat anul 

2019, anul Tabelului periodic şi o serie de evenimente ştiințifice au marcat acest 

eveniment sărbătorit şi în România. 

 În anul 2019, Societatea de Chimie a aniversat cei 100 de ani de la înființare 

prin evenimente care au promovat chimia, subliniind rolul SChR la nivel național şi 

internațional. Cu această ocazie Consiliul de conducere al SChR a organizat, în 

colaborare cu conducerile filialelor şi secțiilor, un Program special dedicat aniversării 

a 100 de ani de la infiintarea SChR, având drept scop creşterea vizibilității 

organizației. Astfel s-au realizat următoarele activități: 

- Publicarea de articole dedicate evocării istoriei SChR şi personalităților din 

trecutul chimiei româneşti în numerele Buletinului SChR din 2019. De menționat în 

mod deosebit articolul:  Societatea de Chimie din România la 100 de ani de la 
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constituire, autori Sorin ROŞCA şi Eleonora-Mihaela UNGUREANU, care prezintă 

realizările remarcabile ale membrilor SChR de-a lungul timpului. 

- Redactarea şi publicarea unor materiale speciale de prezentare a SChR în 

vederea promovării la nivel național şi internațional: 

• Fondatori ai unor şcoli de chimie din România, editor Eleonora-

Mihaela Ungureanu, 72 pagini, ISBN 978-606-515-860-3, Editura 

Politehnica Press, 2019; 

• Personalități ale chimiei româneşti din învățământ şi cercetare,  

editori: Iulia Gabriela David, Ioana Maior, Cristina Todaşcă, 

Eleonora-Mihaela Ungureanu, 184 pagini, ISBN 978-606-515-862-7, 

Editura Politehnica Press, 2019; 

• Portaits of remarkable women from the history of Romanian 

chemistry, editor Michaela Dina Stănescu, 100 pagini, ISBN 978-606-

515-859-7, Editura Politehnica Press, 2019; 

• Albumul 100 Years of Romanian Chemical Society, 27 pagini, 2019. 

Albumul aniversar prezintă activităţile SChR din ultimii ani, având în 

preambul o scurtă istorie, misiunea organizației, mesajul Preşedintelui 

SChR, Prof. emerit dr. ing. Sorin Roşca, cât şi descrierea premiilor, 

medaliilor oferite, a principalelor conferinţe organizate, a publicaţiilor 

editate, a relaţiilor internaţionale dezvoltate, a evoluţiei activităţilor 

organizate pentru studenţi şi elevi, etc. 

- Organizarea, în cadrul filialelor, de manifestări ştiințifice, cu participarea 

unor invitaţi din țară şi străinătate, spre exemplu: 

• Conferința ICOSECS-Chemistry a Nature Challenger, organizată la 

Târgovişte, în mai 2019, la care au participat alături de membrii SChR 

cercetători din Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Serbia; 

• Seminarul Ethical Issues Related to Chemistry. Education, Research, 

Specific Applications organizat de filiala Cluj, în 07 – 08, octombrie 

2019, etc. 

- Inaugurarea unei noi medalii cu ocazia acestui eveniment - Medalia 

centenarului. 

 Sărbătorirea evenimentului, la nivel de Societate, s-a făcut în cadrul unei 

Adunări generale deschise, ce s-a bucurat de o largă participare. Şedința festivă a avut 

loc în 14 iunie 2019, în Sala Senatului Universității POLITEHNICA din Bucureşti, la 

eveniment prezentând alocuțiuni: Preşedintele SChR, rectorul UPB, decanii 

facultăților de chimie şi/sau inginerie chimică de la Bucureşti, Cluj, Iaşi, directorii 

unor institute de cercetare din Bucureşti. Au fost acordate: diplome de onoare, 

diplome speciale şi medalii pentru contribuția la activităţile de promovare a chimiei: 

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

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

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

şi cercetători.  

Anul 2019 a fost marcat şi de organizarea Adunării Generale a EUCHEMS în 

Bucureşti. SChR s-a distins prin organizarea exemplară a evenimentului şi prin 

ospitalitatea deosebită manifestată față de participanți, ospitalitate remarcată de toți 

oaspeții străini. Succesul evenimentului s-a datorat unui sprijin deosebit oferit volutar 

de o serie de membri ai SChR, cărora le mulțumim încă odată pentru ajutor. 
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Printre evenimentele aniversare din această perioadă menționăm și 

„Festivitatea de sărbătorire a 70 de ani de la fondarea ICECHIM”, desfășurată online 

pe 16 decembrie 2020. La organizarea acestui eveniment a participat și conducerea 

filialei 3 București. SChR a acordat o diplomă de merit ICECHIM pentru activitatea 

continuă desfășurată în domeniul chimiei. O diplomă de merit pentru colaborarea 

continuă a fost acordată de ICECHIM SChR. 

 

 

 

Obiective propuse pentru perioada raportată 

 

Activitatea SChR a fost jalonată de obiectivul fundamental menționat în 

Statutul organizației, „Promovarea disciplinelor chimiei sub toate aspectele”. 

 Obiectivele principale ale activității SChR pentru perioada analizată au fost 

stabilite de Biroul de Conducere al societății şi prezentate membrilor Consiliului de 

conducere, pentru aprobare, de presedintele SChR, Prof. dr. ing. Roşca Sorin, în 

cadrul adunării de la începutul perioadei analizate (vezi Buletinul SChR 1/2016). 

Multe dintre aceste obiective se înscriu ca linii directoare de bază în munca SChR şi 

reprezintă continuări şi dezvoltări fireşti ale activităților anterioare. 

 Aceste obiective au fost următoarele: 

O1. Atragerea tineretului spre studiu şi profesare în domeniul chimei; 

O2. Stimularea producţiei ştiinţifice, a schimbului de idei, a colaborării 

ştiinţifice şi a diseminării rezultatelor la nivel național; 

O3. Dezvoltarea colaborărilor pe plan internaţional; 

O4. Popularizarea chimiei în rândul publicului larg; formarea unei imagini 

clare asupra rolului şi importanţei chimiei în societate; 

O5. Asigurarea resursei umane şi a suportului financiar necesare pentru 

atingerea obiectivelor propuse. 

 

Realizarea obiectivelor propuse 

 

1. Atragerea tinerilor spre studiu si profesare in domeniul chimiei 

1.1. Concursuri profesionale pentru elevi şi studenți 

În organizarea acestor concursuri s-a valorificat experiența dobândită anterior 

şi s-au dezvoltat noi capacități profesionale şi organizatorice. Pe parcursul perioadei 
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analizate au fost organizate următoarele concursuri în domeniul chimiei sau cu 

tematică interdisciplinară: 

a) Filiala Arad a SChR a organizat concursul Esperimentum – Life 2019 – 

Interferenţa chimiei cu viaţa şi mediul, concurs de chimie pentru elevii din liceele 

arădene, desfăşurat în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. La concurs s-au 

înscris un număr de 13 echipe provenite atât de la colegii naţionale şi licee de pe raza 

municipiului Arad (Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Colegiul Naţional „Elena 

Ghiba Birta”, Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”, Colegiul Naţional „Preparandia- 

Dimitrie Ţichindeal”, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară) cât şi din judeţ 

(Liceul Teoretic Pâncota, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica). Elevii au 

prezentat experiențe interesante, originale şi au răspuns corect întrebărilor formulate 

de juriu. Premiile numeroase oferite au dus la creşterea gradului de atractivitate a 

concursului. În partea introductivă, Prof. emerit dr. ing. Michaela Dina Stănescu a 

făcut o prezentare personalității remarcabile din istoria chimiei româneşti, 

Acad. Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu. Elevii şi studenții prezenți au urmărit cu 

atenție expunerea făcută. 

   

b) În cadrul filialei Bacău s-au desfăşurat o serie de concursuri 

interdisciplinare pentru elevi (ex.: Apa – esenţa vieţii, organizat de Colegiul Național 

”Ferdinand I” Bacău, Energia verde, soluție a viitorului!, Şcoala Gimnazială ”Gh. 

Avramescu”,  Prăjeşti – Bacău, Minuni în eprubetă!, Colegiul Economic ”Ion Ghica” 

Bacău, 22.05 - 26.05.2017). 

c) Filiala Bucureşti 1 a promovat chimia prin organizarea Simpozionului 

naţional de referate şi comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal (până 

în prezent 13 ediţii) Chimia – prieten sau duşman?!. În cadrul aceleiaşi filiale s-a 

organizat în 2019, cu prilejul sărbătoririi tabelului periodic al lui Mendeleev, 

concursul pentru elevi Elementul necunoscut. 

 

 

 

 

 

 

d) Filiala Bucureşti 2 a organizat anual Concursul Național de Chimie, 

''C. D. Nenițescu'', pentru studenți, în care s-au susținut probe teoretice şi 

experimentale, contribuind la fixarea cunoştințelor dobândite. Un alt concurs 

organizat la nivel naţional este Cum se face?, dedicat elevilor din gimnaziu și liceu, 

concurs la care invitații au prezentat o temă ştiințifică la alegere, cu ajutorul unei 

prezentări PowerPoint, urmând ca cele mai bune teme să fie premiate de juriul format 

din profesori ai Facultății de Chimie Aplicată şi Știința Materialelor. Datorită situației 

create de pandemie, în anul 2020, Concursul Național de Chimie ''C. D. Nenițescu'', la 
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a cărui organizare au contribuit şi membrii Filialei B2, a avut loc în sistem online şi a 

constat dintr-o singură probă organizată pe fiecare secțiune: proba teoretică. 

Festivitatea de decernare a premiilor s-a desfăşurat de asemenea online, în cadrul unui 

eveniment live desfăşurat pe o pagină dedicată de Facebook. 

 

  

 

 

e) Filiala Iaşi a organizat anual, în luna noiembrie, concursul de chimie 

"Cristofor Simionescu", deschis tuturor elevilor din învățământul preuniversitar. 

f) Filiala Târgovişte a organizat în cadrul proiectului educaţional 

Elementele chimice în viaţa noastră – concursul “Un tabel periodic ALTFEL”, la data 

de 13.12.2019, la Colegiul Naţional “Ienachiţă Văcărescu”. 

g) Filiala Timişoara organizează în fiecare an, pentru elevii de liceu, 

concursurile următoare: 

• “Coriolan Drăgulescu” (chimie anorganică şi organică), la UPT, 

având 80 – 100 participanți); 

• “Giorgio Ostrogovici” (chimie organică - cca. 20 participanți) UVT; 

• “Veronica Chiriac” (chimie anorganică - cca. 50 participanți) UVT. 

Multe dintre aceste concursuri, pe lângă stimularea interesului pentru studiul 

chimiei şi a creativității în domeniu, mențin vie amintirea unor personalități 

remarcabile din istoria chimiei româneşti. 

1.2. Pregătirea elevilor pentru partcipare la Olimpiade naționale şi 

internaționale de chimie 

Cadrele didactice, membri ai filialelor din țară, au contribuit la pregătirea 

elevilor în vederea participării la olimpiadele de chimie. In perioada analizată, 

olimpiadele la nivel național s-au desfăşurat în următoarele oraşe: 2016-Bacău, 2017-

Târgovişte, 2018-Craiova, 2019-Constanța. Cadrele didactice ale centrelor 

universitare au participat alături de inspectoratele şcolare la organizarea acestor 

concursuri. S-au realizat parteneriate universități – inspectorate şcolare pentru 

pregătirea elevilor olimpici. Cu această ocazie trebuie să aducem mulțumiri în primul 

rând Acad. Marius Andruh și Prof. dr. Luminița Vlădescu, care s-au implicat activ, 

ajutând la realizarea unor performanțe deosebite. 

1.3  Desfăşurarea unor activități atractive pentru elevi  

S-a întărit colaborarea şcolilor cu universități şi facultăți de profil, cât şi cu 

companii industriale (BASF, APDCR, etc) în vederea desfăşurării unor activități 

atractive cu tematici cât mai variate. 

S-a continuat promovarea chimiei în şcoli prin efectuarea de experimente 

demonstrative în laboratoarele de chimie ale universităților (Galați). Au fost 

organizate ateliere săptămânale pe toată perioada anului şcolar (Braşov, Bucureşti 2). 

Pe lângă activitățile tradiționale s-au organizat şi o serie de evenimente 

speciale menite să trezească interesul pentru domeniul chimiei, ca de exemplu: 

„Şcoala altfel” (Bucureşti 1, Bihor, Cluj, Galați, Mureş, Târgovişte, Timişoara), 

„Ziua porților deschise” (Arad, Bucureşti 1, Bucureşti 3, Cluj, Bihor, Prahova), 
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„Bucharest Science Festival” (Bucureşti 1, Bucureşti 2), ”Elevii de azi, cercetătorii 

de mâine” (Iaşi - Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”), ”High School 

Project” – sesiune de comunicări anuală, pentru cadrele didactice şi elevii din 

învățământul pre-universitar (Iaşi), ”Chem-Generation” (Cluj cu sprijin BASF), 

“Noaptea cercetătorilor” (Arad, Bucureşti 1, Bucureşti 2), „Târgul Educației” 

(Bucureşti 1), “Chimia pe mâini bune” - Proiectul “Chem poet” (Bucureşti 1), 

”Caravana admiterii” (Prahova).  

În această perioadă au fost organizate și activități educative în domeniu și 

pentru copii, spre exemplu „Universitatea Copiilor” (Bucureşti 1),”Kids Lab”, anual 

luând parte 450 – 600 copii de 6-12 ani şi ”Teens Lab” cu paticiparea a 850 de elevi, 

activitate organizată pe ateliere cu durata de 1,5 ore (Bucureşti 2). 

  

Alte activități pentru atragerea tinerilor spre studiul chimiei, desfăşurate în 

diferite filiale ale SChR, sunt: 

• organizarea conferinței ”Omul, mediul, poluarea” (2019) pentru dezvoltarea 

unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător (Constanța); 

 

 

 

  

• desfăşurarea de excursii tematice cu elevii de liceu (Mureş); 

• organizarea seminarului “Chimia - oportunitate de viitor“ împreună cu 

întreprinderile din zonă (Mureş); 

• organizarea Zilelor Educației Medicale - Facultatea de Medicină şi Farmacie 

(Bihor); 

• organizarea anuală, prin colaborare între Inspectoratul județean Dâmbovița, 

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Târgovişte şi Universitatea 

Valahia din Târgovişte, a simpozionului național ”Factorii de mediu şi 

sănătatea” (Târgovişte); 

• susținerea primului cerc de inventică liceală din România Cercul de chimie 

aplicată ”Cunoaştere şi adevăr” de la Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, care 

reprezină totodată filiala nord-vestică a Forumului Inventatorilor Români 

(Satu Mare); 

• contracte de parteneriat educaţional (Dolj), spre exemplu contractul 

”Dimensiuni ale aprofundării chimiei în învăţământul preuniversitar”  având 

ca parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Facultatea de Chimie a 

Universității din Craiova și unităţile de învăţământ preuniversitar (Dolj). 

Scopul acestui parteneriat educaţional este îmbunătăţirea serviciilor de 

orientare şi consiliere profesională a elevilor, cât şi creşterea calităţii 

educaţiei. 
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Preocuparea continuă pentru îmbunătățirea procesului didactic în învățământul 

preuniversitar a fost confirmată şi de următoarele activități: 

• participarea unor membrii ai Consiliului de conducere la discuțiile privind 

curricula şcolară; 

• redactarea şi depunerea la Ministerul de resort a unor materiale privind 

educația preuniversitară, spre exemplu: Observații şi propuneri privind studiul 

chimiei în învățământul liceal (vezi Buletinul SChR 2017 (3) p. 31).  

• preocuparea continuă pentru evaluarea corectă a membrilor SChR la 

promovare (materialul înaintat la Ministerul de resort: Observații privind 

Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice publicate de CNATDCU (în Buletinul SChR 2017 (3) p. 27); 

• participarea în comisiile pentru acordarea gradelor didactice profesorilor din 

învățământul preuniversitar etc. 

În perioada 2020-2021 trebuie remarcată participarea membrilor SChR la 

organizarea învățământului ȋn sistem online. Merită să fie menționată acțiunea filialei 

Satu Mare, legată de instruirea profesorilor de liceu în cadrul Cercurilor pedagogice, 

privind softurile disponibile şi modul de utilizare. De asemenea, filiala Dolj, 

împreună cu Inspectoratul Şcolar Dolj, a organizat o serie de simpozioane referitoare 

la metode şi strategii în predarea chimiei în învâţământul preuniversitar şi cel 

universitar. 

De menționat şi activitatea filialei Mureş care a organizat în parteneriat cu 

S.C. Azomureş S.A Tg-Mureş o serie de vizite ”virtuale” pentru orientarea 

profesională a elevilor din anii terminali de liceu. Filiala Mureş s-a preocupat şi de 

completarea cu resurse educaționale deschise de chimie, în format power point, 

pentru clasele 9-12 (pe platforma profesorilor de chimie de pe site-ul ISJ Mureş) şi a 

participat la proiectul televiziunii M9, Teleşcoala. 

1.4 Activități pentru dezvoltarea competențelor studenților în domeniul 

cercetării 

Membrii SChR au participat activ la organizarea cercetării în facultăți și 

institute de cercetare. Prezentarea activității studenților s-a făcut în cadrul sesiunilor 

anuale studențeşti. Trebuie menționate câteva activități deosebite organizate de filiale 

ale SChR în colaborare cu facultățile de profil. Un exemplu îl constituie manifestarea 

„Tabelul Periodic al Elementelor – 150 de ani de istorie” (2019) organizată la 

Universitatea de Vest din Timişoara, la care au participat cu comunicări ştiințifice 

cadre didactice din învățământul preuniversitar şi universitar şi studenți, cât şi 

simpozionul „Environmental Protection and Ecological Education” (Timişoara). Pe 

baza aceluiaşi model au fost organizate anual sesiuni de comunicare de către filiala 

Bihor, lucrările fiind publicate în volumele intitulate “Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe ale 

Naturii”. De asemenea trebuie menționate simpozioanele “Chimia în slujba 

umanității” (2018) şi „Ştiințele fundamentale aplicate în viața de zi cu zi” (2019), 

organizate de filiala Galați, manifestări la care au participat şi elevi. La Arad s-a 

organizat masa rotundă ”Tendinţe actuale în bio-economie în dezbaterea tinerilor” 

(2019). Filiala Constanța a organizat, în mai 2020, Sesiunea de Referate şi 

Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, desfăşurată online (Webex). În cadrul acesteia, 

studenţii de la profilul de chimie şi inginerie chimică au participat cu proiecte şi 

comunicări ştiințifice, eveniment încheiat cu acordarea de premii. Membrii Filialei 

Constanța a SChR au participat şi discutat propuneri constructive în cadrul 
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Workshop-ului online intitulat „Adaptarea continuă a educaţiei universitare la 

cerințele pieței muncii din industria alimentară”, organizat la Universitatea ”Ovidius” 

din Constanța, ȋn anul 2020.  

De remarcat disponibilitatea institutelor de cercetare pentru primirea studenților 

pentru activități practice cât şi pentru realizarea lucrărilor de dizertație (filiala Bucureşti 3). 

În cadrul aceleiași filiale s-a organizat, la ICECHIM, un simpozion dedicat 

studenților doctoranzi denumit NEXT-Chem. La acest simpozion au participat 

doctoranzi din diferite instituții. Primele ediții au fost cu participare fizică, ediția 2021 

(27-28 mai) fiind online. 

Prin colaborarea filialelor s-a organizat, începând cu 2011, acțiunea ”Studenți 

pentru studenți”, manifestare ce a ajuns la a IX-a ediție. Se realizează un schimb de 

experiență între studenții din Universitatea din Bucureşti, Universitatea 

POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara etc. 

O inițiativă deosebită a filialei Cluj a constat în acțiuni online de prezentare a 

diferitelor companii cu profil chimic, în scopul orientării și adaptării studenţilor la 

cerințele mediului de afaceri. 

 

2. Stimularea producţiei ştiinţifice, a schimbului de idei, a colaborării 

ştiinţifice şi a diseminării rezultatelor 

Un loc important pentru realizarea acestui obiectiv îl ocupă participarea la 

congrese, conferințe, workshopuri etc. la nivel național şi internațional. SChR a 

susținut participarea membrilor ei la astfel de evenimente ştiințifice prin co-

organizarea unora dintre aceste manifestări, prin facilități în plata taxei de participare 

(reduceri, burse, etc.). 

În perioada analizată SChR a participat ca organizator sau co-organizator la o 

serie de evenimente ştiințifice, la nivel național şi internațional. 

O serie de manifestări ştiințifice au devenit tradiționale, organizându-se la 

intervale regulate, co-organizatori fiind filiale ale SChR. Aceste manifestări se bucură 

şi de participarea unor personalități din străinătate, printre care şi români din diasporă. 

Dintre acestea trebuie menționate: 

• Conferința Națională de Chimie (filiala Vâlcea); 

• Simpozionul „Cristofor Simionescu” (filiala Iaşi); 

• RICCCE (filiala Bucureşti 2); 

• COFrRoCA (filiala Bacău); 

• ”Conference for Sustainable Energy” - CSE (filiala Braşov); 

• UgalMat (filiala Galați) 

• Simpozionul ”Research and Education in Innovation Era - Chemistry and 

Application Fields” (filiala Arad) 

• ”New Trends in Applied Chemistry” (filiala Constanța); 

• Colocviul ”Energy and Environment Protection” (filiala Prahova); 

• ”Chimia de Crăciun” (filiala Bucureşti 2); 

• Simpozionul internațional anual al ECOIND: ”The Environment and the 

Industry SIMI” (filiala Bucureşti 3); 

• Simpozionul internaţional anual al ICECHIM: ”PRIOCHEM” (filiala 

Bucureşti 3) 
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• 4th International Colloquium ”Energy and Environmental Protection”, 

organizat de Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie din 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în colaborare cu SChR (filiala 

Prahova). 

Unele dintre aceste manifestări s-au desfăşurat periodic, în diverse localități 

din țară, cu contribuția organizatorică a filialei din zona respectivă, spre exemplu: 

• International Conference of Physical Chemistry – ROMPHYSCHEM (ediția a 

16-a, 2016, Septembrie 21-24, Galaţi); 

• International Conference of Analytical Chemistry intitulată sugestiv Analytical 

Chemistry for a Better Life (a 3-a Conferinţă Internaţională de Chimie Analitică din 

România RO’ICAC 2016, 28-31 august, la Institutul de Chimie Macromoleculară 

"Petru Poni", Iaşi; a 4-a Conferinţă Internaţională de Chimie Analitică din România 

RO’ICAC 2018, 1-3 septembrie, la Universitatea POLITEHNICA Bucureşti); 

• conferințele naționale de chimie pentru învățământul preuniversitar (Conferinţa 

Naţională de Chimie pentru Învăţământul Preuniversitar cu următoarele tematici: 

Chimie pentru Energie şi Mediu, Braşov 16-18 Septembrie 2016; Chimia – pol 

de dezvoltare continuă a societății umane, Galați, 15 Septembrie 2017; Ştiințele 

exacte în cuvinte potrivite: interdisciplinaritate şi excelență în educație 

Târgovişte, 14–16 septembrie 2018). 

O inițiativă lăudabilă a Preşedintelui SChR a fost cea a stabilirii unei liste de 

propuneri de conferințe susținute de membrii ai SChR în diferite filiale, în urma 

solicitării acestora. În acest fel se poate asigura un schimb de experiență util. Din 

păcate, după cunoştințele noastre, acțiunea nu a avut succesul scontat. O singură 

conferință din cele 19 propuse a fost prezentată şi anume: Procese enzimatice aplicate 

în prelucrarea materialelor textile – avantaje şi provocări, susținută de Prof. dr. 

Michaela Dina STĂNESCU la ICECHIM în cadrul filialei B3. 

 

3. Dezvoltarea colaborărilor pe plan intern şi internaţional 

SChR a fost continuu preocupată de întărirea legăturilor cu comunitatea 

ştiințifică internațională. Pe această linie se remarcă următoarele activități: 

3.1. Organizarea, în colaborare cu Academia Română sau Universități de 

profil, a vizitelor unor personalități de peste hotare.  

În aceasta perioadă menționăm vizitele următoarelor personalități: 

• Prof. dr. Henning HOPF, de la Department of Organic Chemistry, Technical 

University Braunschweig din Germania (2016); 

• Prof. dr. Matthias TAMM, de la Department of Inorganic and Analytical 

Chemistry, Technical University Braunschweig din Germania (2016); 

• Prof. dr. Evamarie HEY-HAWKINS, de la Universitatea din Leipzig (2016).  

• Prof. dr. Christian AMATORE, de la Ecole Normale Superieure de Paris (2017). 

3.2 Susținerea participării la manifestări internaționale 

S-a continuat acordarea, prin concurs, de burse pentru conferințele de profil 

importante, cu deosebire pentru tineri. În acest fel, tinerii s-au putut informa despre 

progresele în domeniul chimiei şi au avut ocazia de a întâlni o serie de personalități în 

domeniu. 
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3.3 Întărirea legăturilor de colaborare cu Societățile de Chimie din Europa 

SChR a organizat în anul 2019 conferința ICOSECS a cărei periodicitate a 

fost ȋntreruptă pentru o perioadă de timp. Evenimentul a fost dedicat aniversării a 100 

de ani de la înfiinţarea Societăţii de Chimie din România. În cadrul conferinței 

ICOSECS au fost acordate 6 Diplome de Onoare şi Medalii Aniversare Preşedinţilor 

Societăţilor Balcanice de Chimie sau reprezentanţilor acestor societăţi care au 

prezentat conferinţe plenare: 

• Medalia “Gheorghe Spacu” a fost acordată doamnei Profesor Marina 

Stefova, reprezentanta Societăţii de Chimie şi Tehnologie din Macedonia 

de Nord (Society of Chemists and Technologists of North Macedonia); 

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

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

Society); 

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

Adamantini Paraskevopoulou, reprezentanta Asociaţiei Chimiştilor din 

Grecia (Association of Greek Chemists); 

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

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

Bulgaria); 

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

Stankovic Preşedinta Societăţii de Chimie din Serbia (Serbian Chemical 

Society); 

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

Preşedintele Uniunii Chimiştilor din Cipru (Pancyprian Union of Chemists). 

 

 

 

 

Un alt eveniment vizând dezvoltarea relațiilor cu alte Societăți de chimie a 

fost Conferința YRICCCE III, online, în parteneriat cu Societatea de Chimie din 

Ungaria, 04-05 iunie 2021. 

La acest capitol se înscrie și organizarea Ceremoniilor de decernare a 

medaliilor SChR colegilor de peste hotare (Germania – 3, Franța – 2, Italia – 1, 

Ungaria -1) și participarea la evenimente aniversare ale societăților de chimie din 

Europa (100 de ani - Polonia și 70 de ani Slovacia – Prof. dr. M. D. Stănescu, 50 de 

ani EUCHEMS – Dr. C. Todașcă).  

3.4 Colaborarea cu EUCHEMS  

SChR este un membru activ la EUCHEMS, participând la activitățile 

organizate şi oferind suport pentru unele dintre acestea. Dintre activitățile organizate 

în perioada analizată, menționăm: 

a) Mobilizarea membrilor SChR pentru participarea la chestionarele privind 

statutul profesional al chimiştilor şi inginerilor chimişti: 2015, 2017, 2020. 

Participarea cea mai numeroasă a fost la primul sondaj, Societatea de Chimie 

din România fiind prin numărul de participanți în primele 10 Societăți din EUCHEMS. 

Faptul a fost menționat la analiza efectuată la întâlnirea ECTN de la Utrecht. Materialul 
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publicat de echipa de proiect: The Professional Status of European Chemists and 

Chemical Engineers autori: Reiner Salzer, Philip Taylor, Nineta Majcen, Francesco De 

Angelis, Sophie Wilmet, Evangelia Varella, Ioannis Kozaris in Chem. Eur. J. 2015, 21, 

9921-9935, a fost difuzat prin e-mail membrilor filialelor SChR. Ca urmare a faptului 

că la al doilea sondaj a existat o problemă legată de partea de informatică, o serie de 

chestionare fiind pierdute de server-ul corespunzător, SChR nu a mai fost în primele 10 

țări, ca număr de participanți. Articolul publicat, care analizează numai situaţia primelor 

10 Societăţi de chimie, a fost de asemenea diseminat în cadrul filialelor. În luna martie 

2020 s-a desfăşurat al treilea sondaj, datele privind completarea chestionarului au fost 

transmise în timp la filialele SChR. 

b) Mobilizarea pentru participare la Congresele organizate de EUCHEMS 

Pentru asigurarea participării membrilor SChR la aceste evenimente ştiinţifice 

s-au transmis date legate de desfăşurarea acestor conferințe către filialele SChR, 

urmând ca acestea să le distribuie membrilor din filialele respective. Un avantaj 

pentru membrii societății în participarea la aceste evenimente ştiințifice ȋl constituie şi 

reducerea taxei de participare cu 75-100 Euro (Sevilia şi Lisabona -100 Euro, 

Liverpool -75 Euro). 

c) Participarea la activitățile organizațiilor profesionale ale EUCHEMS 

Următorii membri SChR participă la activitățile unor divizii și grupe de lucru 

ale EUCHEMS: 

• Chimie Alimentară: Dr. ing. Cristina Todaşcă (în prezent secretar divizie), 

• Chimie Analitică: Prof. dr. Raluca-Ioana van Staden,  

• Chimie şi Mediu: Prof. dr. ing. Michaela Dina Stănescu, 

• Chimia compușilor organo-metalici: Acad. prof. dr. Cristian Silvestru, 

• Chimie și Energie: Prof. dr. Anca Silvestru, 

• Chimia și Științele vieții: Conf. dr. Dana Radu, 

• Educaţie Chimică: Prof. dr. Cristiana Rădulescu, 

• Grupul de lucru pentru Moştenirea culturală: Lector dr. Elena Badea, 

• Grupul de lucru Etică în Chimie: Prof. dr. Anca Silvestru (în prezent 

vicepreședinte), 

• Rețeaua Europeană de Tineret: Robert Țincu şi Nadina Negru (în prezent în 

conducere). 

Membrii acestor divizii au participat la întâlnirile rețelelor profesionale 

(majoritatea din fonduri proprii). În cadrul acestor întâlniri s-au desfăşurat, în 

principiu, următoarele activități: 

- prezentarea unităților de învățământ şi cercetare în domeniu, din România; 

- participarea sau chiar organizarea conferinţelor diviziei (International Conference 

on Chemistry and the Environment 2017 – Oslo, 2019 – Salonic – Prof. dr. ing. 

Michaela Dina Stănescu), cât şi organizarea de conferințe de profil în România 

(International conference on Analytical Chemistry 2016-Craiova, 2018-Bucureşti - 

Prof. dr. Raluca-Ioana van Staden, “Advances in Food Chemistry – AdFoodChem” 

– 2021 online - șl. dr. ing. Cristina Todaşcă) sau workshopuri (ex. workshopul 

“Ethical Issues Related to Chemistry. Education, Research, Specific Applications 

2019-Cluj) etc.; 

- recomandarea de parteneri din România pentru depunerea de proiecte 

internaţionale (ex. proiecte pe teme de valorificare reziduuri); 
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- invitarea unor persoane reprezentative din bordul reţelei profesionale la manifestări 

ştiinţifice de profil din România. (ex. Preşedintele diviziei de Chimie şi Mediu, în 

prezent membru al Board-ului EUCHEMS, la Conferința Națională de Chimie 

Călimănești 2018). 

 

4. Popularizarea chimiei în rândul publicului larg; formarea unei imagini 

clare asupra rolului şi importanţei chimiei în societate 

Popularizarea chimiei s-a realizat ținând cont de urmatoarele grupuri țintă:  

• cadre didactice universitare, cercetători de alte specializări decât chimia;  

• tineri (studenți, elevi din învățământul liceal şi gimnazial);  

• publicul larg (îndeosebi prin media). 
Pentru susținerea acestui obiectiv s-au realizat următoarele activități. 

4.1 Susținere de publicații în domeniu. 
Societatea de chimie a susținut continuu o serie de publicații pentru creşterea 

vizibilității domeniului, cât şi a SChR. Astfel au apărut periodic revistele: 

• Buletinul SChR 
S-a acordat prioritate pentru elemente noi şi originale, personalități în 

domeniu, noutăţi din viaţa SChR, etc. 

• Revista de Chimie 
S-a urmărit acordarea tematicii la scopul revistei, evaluarea articolelor publicate, 

creşterea factorului de impact, rezolvarea aspectelor deficitare privind conținutul şi modul 
de citare. Trebuie menționate problemele apărute datorită neînțelegerii cu deținătorul 
revistei, care au dus la scoaterea factorului de impact pe o perioadă de doi ani. 

• Revista Chimia 
Atragerea contribuțiilor cadrelor didactice din învățământul mediu, a studenților 

şi elevilor. 

4.2  Organizarea de conferințe și workshopuri 

4.3 Explicarea problemelor legate de poluare, etc. 
 

5. Activităţi privind combaterea pandemiei Covid 19 

O serie de filiale ale SChR s-au implicat în producerea de dezinfectanți în 
vederea combaterii transmiterii bolii generate de virusul Covid 19.  

Peste 1000 litri de dezinfectant produs în laboratoarele de cercetare ale 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad de către membrii Filialei Arad SChR s-au donat 
spitalelor din regiune (Arad, Timiş şi Caraş), medicilor de familie şi forţelor de ordine 
implicate în lupta împotriva epidemiei de COVID 19. Acţiunea a avut loc în două 
etape, iar produsul a fost obţinut conform reţetei avizată OMS  În plus, pentru 
prepararea dezinfectantului pentru mâini s-a folosit şi ulei esenţial de lavandă (produs 
natural recunoscut pentru calităţile sale antiseptice şi antivirale) obţinut şi analizat în 
laboratoarele Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Ştiinţe Tehnice şi 
Naturale din UAV de către membrii Filialei Arad a SChR. Pe lângă acestea, au fost 
donate o serie de viziere de protecţie confecţionate în cadrul UAV pentru cadrele 
medicale care au luptat în prima linie împotriva COVID-19, iar pentru Spitalul de 
Campanie de la Expo Arad Universitatea „Aurel Vlaicu” s-a donat o poartă pentru 
dezinfectare proiectată şi realizată în laboratoarele proprii. De asemenea, peste 
3000 de măşti confecţionate în atelierele UAV au fost împărţite de către studenţii 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad locuitorilor municipiului Arad. 
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O parte din membrii filialei Prahova a SChR, cadre didactice la Facultatea 
Tehnologia Petrolului şi Petrochimie din cadrul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, 
a elaborat o rețetă pentru un dezinfectant aplicabil pe suprafeţe solide cu eficiența 
ridicată. Acesta a primit din partea Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare 
CBRN şi Ecologie avizul cu nr. 424/30.04.2020. 

Începȃnd din luna martie 2020 la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 
Materialelor din UPB au fost preparate mai multe loturi de produse cu rol 
dezinfectant. Produsele preparate sunt dezinfectanţi pentru suprafeţe, dar şi 
dezinfectanţi pentru igienă personală. 

 
6. Asigurarea resursei umane şi a suportului financiar necesar 

Activitățiile SChR au avut la bază voluntariatul membrilor ei. Celor care s-au 
implicat în mod deosebit pentru a sigura reuşita activităților desfăşurate le mulțumim 
încă odată. O serie dintre aceştia au fost recompensați cu diplome, medalii, premii. 
(lista completă este disponibilă la adresa http://www.schr.ro/premii-si-distinctii/). 
  Întreaga activitate finaciară este prezentată separat. 
 

7. Activitatea Secțiilor ştiințifice ale SChR în perioada 2016-2021 

Secțiile ştiințifice ale SChR au rolul de a realiza o interacțiune a membrilor 
societății la nivel național, funcție de preocupările profesionale ale acestora. În 
prezent, SChR are un număr de 11 secții profesionale. Acestea grupează membrii 
societății funcție de preocupările ştiințifice, ei pot activa în 1-2 secții, în funcție de 
preocupări. Din 2016 funcționează şi o Secție de Tineret, care cuprinde studenți, 
masteranzi şi doctoranzi membrii ai SChR. Majoritatea secțiilor au desfăşurat o 
activitate specifică. Vom prezenta pe scurt, cele mai importante realizări din ultima 
legislație. 

 

Secția 1 „Chimie Alimentară”  

Număr de membri raportat la şedința de alegeri din februarie 2020, 142; 

preşedinte ales Cristina TODAŞCĂ.  

Activitatea secției, constantă ca ritm, în ultimii cinci ani a cuprins următoarele 

acțiuni: 

• a fost clarificată evidența membrilor „Secţiei Chimie Alimentară” și au fost 

cooptați noi membri din institutele care activează in domeniul alimentar care 

s-au înscris în SChR; 

• a fost creată pagina de promovare a activităților Secției de Chimie Alimentară 
pe pagina Societății de Chimie din România, la adresa 
http://www.schr.ro/organizare/sectii/chimie-alimentara/. În acest sens s-au 
desfășurat acțiuni de promovarea „Secţiei Chimie Alimentară” pe plan 
național şi internațional. În acest context au fost redactate şi publicate articole 
cu privire la activitățile desfășurate de secție ȋn diferite numere ale Buletinului 
SChR şi respectiv Chemistry in Europe. Spre exemplu: Buletinul SChR 
http://www.schr.ro/doc/publicatii/buletinul-societatii-de-chimie-din-
romania/2020-3.pdf, pagina 33 Chemistry in Europe 
https://www.euchems.eu/newsletters/chemistry-in-europe-2021-1/members-
perspectives/, „Bridging Christmas Traditions”; 

• au fost promovate şi susținute manifestări științifice de profil:  

- Euro Food Chem 2017, 2019 – participare, 

- RICCCE 20, RICCCE 21 – organizare a secţiei de profil alimentar; 

http://www.schr.ro/premii-si-distinctii/
http://www.schr.ro/organizare/sectii/chimie-alimentara/
https://www.euchems.eu/newsletters/chemistry-in-europe-2021-1/members-perspectives/
https://www.euchems.eu/newsletters/chemistry-in-europe-2021-1/members-perspectives/
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• s-au organizat evenimente care au ca principal scop popularizarea unei 

alimentații sănătoase. Astfel: 

- implementarea unui nou experiment adresat copiilor în cadrul Kids’ Lab, 

având ȋn vedere nutriția „Clever Foodies” începând din 2018 (aproximativ 

600 copii participă in fiecare an la ateliere experimentale), 

- desfășurarea în regim online (începând cu martie 2020) de ateliere practice 

cu copii şi elevi; aceștia au primit lista de „reactivi şi materiale” înainte de 

efectuarea experimentelor, apoi au efectuat simultan cu noi experimentele 

aflându-se permanent în conexiune online; 

- Science Festival, 24-25 Septembrie 2020; 

- vizite „virtuale” ale liceenilor pe durata întregului an 2020/2021; 

• s-a organizat evenimentul „Chimie de Crăciun” (5 ediții 2016-2020), care are 

ca scop prezentarea ȋn limbaj general a unor noțiuni din domeniul chimiei 

alimentare cu privire la produsele care sunt consumate în mod tradițional în 

preajma sărbătorii Crăciunului. Acesta s-a bucurat de interes din partea ProTV 

în 2016 și respectiv Radio 3M. Ultima ediție a fost organizată în decembrie 

2020, în colaborare cu Societate de Chimie din Norvegia. Au fost mai mult de 

150 de participanți care s-au înregistrat la evenimentul ce s-a desfășurat online 

pe platforma Zoom şi respectiv a fost transmis ȋn direct prin Skype. 

Implicarea activă în activitățile întreprinse la nivel european alături de Food 

Chemistry Division din EuChemS s-a concretizat prin participarea la toate întâlnirile 

şi activitaţile diviziei. 

Prin implicarea membrilor activi ai secției, din diferite filiale ale SChR 

(Bucuresti 2, Bucuresti 1, Bacău, Târgovişte) a fost organizată şi desfaşurată în foarte 

bune condiții prima conferință internaţională organizată de Secţia de Chimie 

Alimentară a SChR. Conferinţa Internaţională „Advances in Food Chemistry – 

AdFoodChem 2021”, https://adfoodchem.wixsite.com/index/, a avut loc în perioada 

15-17 Aprilie 2021, în regim online. Au fost ȋnscrise 52 lucrări (18 prezentări orale şi 

34 prezentări poster) și au fost susținute 4 lucrări plenare. Conferința a strâns laolaltă 

participanți din 9 ţări: România, Franţa, Ungaria, Spania, Italia, Norvegia, Portugalia, 

Belgia, Anglia. Conferința a fost recunoscută ca eveniment EUCHEMS şi a avut o 

secţiune dedicată dezvoltării competențelor de scriere și prezentare a rezultatelor 

științifice, fiind dedicată în special tinerilor și organizată în colaborare cu Secția 

Tinerilor Chimiști din SChR și EYCN din EuChemS. Această secțiune a beneficiat de 

ȋncă 5 prezentări plenare. 

 

Secția 2 „Chimie Anorganică” 

Secția de Chimie Anorganică are în prezent 111 de membri, președinte ales 

fiind Anca SILVESTRU. 

Activitățile desfăşurate în perioada 2015-2020 în cadrul Secției de Chimie 

Anorganică au vizat obiectivele:  

• participarea şi susținerea activităților ştiințifice la nivel național şi 

internațional în a căror organizare SChR este implicată;  

• promovarea Chimiei şi a acțiunilor SChR în rândul tinerilor, studenți sau elevi;  

• susținerea revistelor SChR;  

https://adfoodchem.wixsite.com/index/
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Dintre acțiunile întreprinse pentru realizarea acestor obiective se evidențiază:  

• creşterea vizibilității cercetării în domeniul chimiei anorganice prin 

participarea membrilor secției cu comunicări la diferite manifestări ştiințifice 

internaționale sau la nivel național, de ex. Conferința EUCHEMS, edițiile 

2016 şi 2018; International Conference on the Chemistry of Selenium and 

Tellurium (ICCST) 2016 şi 2019; Colloque Franco-Roumain de Chimie 

Appliquee (COFrRoCA, The Romanian International Conference on 

Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE, 2017, 2019); International 

Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European 

Countries (ICOSECS IX, 2019); 

• organizarea în România a unor conferințe ştiințifice internaționale, tradiționale 

în diferite sub-domenii ale Chimiei Anorganice, de. ex. a VI-a Conferință 

Europeană de Magnetism Molecular (ECMM2017), Bucureşti, 2017;  

• întărirea colaborării cu alte Societăți de Chimie din cadrul EuCheMS prin 

diferite acțiuni comune, de ex. organizarea în parteneriat cu Societatea de 

Chimie din Ungaria a Conferinței (YRICCCE ), 2016, 2018, 2021; 

• celebrarea unor evenimente importante din evoluția chimiei, de. ex. „The 

unknown element - tell me who you are accompanying, to tell you who you 

are”, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la apariția Tabelului Periodic al 

Elementelor al lui Mendeleev. Organizarea unor acțiuni ştiințifice dedicate 

sărbătoririi unor personalități în domeniul Chimiei Anorganice: Acad. Ionel 

Haiduc – 80 de ani (2016), Acad. Marius Andruh – 65 de ani (2019); 

• participarea membrilor secției cu articole în revistele editate de SChR, respectiv 

Buletinul Societății de Chimie din România şi Revista Chimia pentru elevi; 

• participarea ca parteneri în cadrul unor acțiuni organizate de studenți, fie 

pentru promovarea Chimiei, fie pentru dezvoltarea colaborărilor inter-

universitare în domeniu; 

• acțiuni dedicate promovării Chimiei în rândul elevilor (concursuri 

profesionale, Ziua porților deschise, Şcoala altfel); 

• dezvoltarea colaborărilor ştiințifice în domeniul Chimiei Anorganice prin 

parteneriate la nivel național sau internațional în cadrul unor proiecte de 

cercetare comune, vizite reciproce ale cercetătorilor români şi străini, activități 

de mentorat al unor studenți străini în universități din România. 

 

Secția 3 „Chimie Analitică”  

Număr de membri raportați la şedința de alegeri din 3 martie 2020, 310; 

preşedinte ales: Ana Maria JOȘCEANU.  

Există o preocupare continuă pentru creşterea numărului de membri din rândul 

studenţilor şi doctoranzilor. 

Activitatea constantă a secției a cuprins: 

• mobilizarea şi participarea la evenimente ştiințifice naționale (RICCE 2021, 

Conferința Națională de Chimie Călimăneşti, 2016, 2018, Conferințele Chimie 

2016 şi New Trends in Applied Chemistry 2018, Constanța, Simpozionul 

SIMI 2019) şi internaționale (ICOSECS, 2019, Târgovişte, Euroanalysis, 

Suedia, 2017, Turcia, 2119, 20th International Conference of Flow Injection 

and Analysis, Spania, 2016);  
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• participarea ca membri în comitete de organizare a manifestărilor ştiințifice: 

7th Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe, 2019 

(Diacu Elena); International Conference of Analytical Chemistry, 2016, 2018 

(Ana Maria Josceanu, Raluca Ioana Ştefan von Staden, Bogdan Simionescu). 

• organizarea concursului Petre Spacu pentru studenții din ciclul de licență, 

2015-2019 (Eugenia Totu) şi instituirea premiului Constantin Luca;  

• reeditarea revistei Chimia pentru elevi (Iulia David); 

• organizarea, în colaborare cu Eurachem România, a manifestării virtuale 

“Quality assurance for analytical laboratories in the University curriculum”, 

Bucharest, 14-15 Iulie 2020.  

 

Secția 4 „Chimie Organică şi Macromoleculară”  

Număr de membri raportați în prezent este de 253. Preşedinte ales Horia IOVU.  

Conducerea secției nu a prezentat un raport extins de activitate pe perioada 2015-

2020. S-a menționat numai participarea şi implicarea în organizarea Conferinței 

Internaționale de Chimie şi Inginerie Chimică RICCCE (2015-2017-2019).  

Măsurile preconizate de conducerea actuală, pentru reactivarea secției, dacă 

vor fi aplicate, vor reintroduce secția în structura SChR: seminarii de lucru pentru 

tinerii doctoranzi, schimburi de experiență între cercetători din centrele universitare 

Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Craiova, punerea în valoare a potențialului ştiințific a 

membrilor secției prin participare la conferințe internaționale de prestigiu şi 

publicarea articolelor ştiințifice în reviste științifice de prestigiu, pentru asigurarea 

creşterii vizibilității cercetătorilor.  

În prezent se stabileşte aria de preocupări a membrilor secției de chimia 

organică şi macromloeculară pentru a pregăti acţiunile potrivite legate de interesul 

profesional al acestora. 

 

Secția 5 „Chimie Fizică”  

Număr de membri raportat la şedința de alegeri din 26 februarie 2020, 107; 

preşedinte ales Vlad Tudor POPA. 

Activitatea constantă a secției a cuprins: 

• organizarea „International Conference of Physical Chemistry Romphyschem 16” 

2016, România; 

• selectarea şi acordarea în cadrul conferinței a 3 burse pentru tineri cercetători (2 în 

România, 1 Italia); 

• organizarea de schimburi inter-academice cu cercetători din institute de profil din 

Bulgaria, Cehia, Polonia, Serbia, Ungaria; 

• participarea la manifestări ştiințifice ICOSECS 2019 şi PRIOCHEM – prioritățile 

chimiei pentru o dezvoltare durabilă; 

• implicarea membrilor secției în organizarea evenimentelor „Şcoala altfel” şi „Ziua 

porților deschise” pentru atragerea elevilor din ciclul gimnazial şi liceal la studiul 

chimiei. 

 

Secția 6 „Chimia şi Protecția Mediului Înconjurător” 

Număr de membri raportat la şedința de alegeri din 27 februarie 2020, 207, 

preşedinte ales Carol LEHR. 



Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXVIII, 3/2021 21 

Activitatea secției în perioada analizată a fost foarte bogată, constantă şi 

realizată cu un număr mare de membri, practic din toate filialele Societății. Dintre 

activitățile desfăşurate menționăm pe cele mai importante:  

• preocuparea pentru perfecționarea profesională continuă, prin:  

- stagii de pregătire în laboratoarele ECOIND ale studenților români şi 

străini;  

- crearea Depozitului instituțional de documentare ECOLIB în sistem cu 

acces liber;  

- susținerea studiilor masterale, doctorale prin asigurarea accesului la 

dotarea și baza materială și informatică a institutului iar, după caz, și plata 

taxelor de școlarizare;  

- înființarea și acordarea, prin concurs, a bursei de studii ”Margareta 

Nicolau” pentru studenții masteranzi. 

• comunicarea şi dezbaterea rezultatelor cercetării prin:  

- colaborarea cu specialişti din universităţi şi unități de cercetare din țară şi 

străinătate; 

- promovarea cercetării și învățământului românesc în cadrul Diviziei de 

profil EUCHEMS, Chemistry and the Environement, prin prezentarea 

activității de profil din Romania, în cadrul întâlnirilor diviziei și în 

Newsletter-ul editat de Prof. M. D. Stănescu;  

- organizarea şi participarea la manifestările ştiințifice naționale şi 

internaționale de profil – 4 ediții ale Simpozionului internațional „The 

Environment and the Industry”, simpozion care în 2020 s-a desfaşurat 

online, în perioada 24-25.09.2020, sub patronajul Academiei Române - 

Secţia de Ştiințe Chimice, în coordonarea Ministerului Cercetării şi 

Inovării şi având drept co-organizatori Societatea de Chimie din România, 

Asociația Româna de Mediu - ARM 1998, Asociația Română a Apei – 

ARA;  

- participarea, cu lucrări prezentate oral şi postere la conferințele de profil 

EUCHEMS 2017, 2019 (Oslo, Tessa), International Conference of 

Applied Chemistry – Bacău, Simpozionul Internațional SICHEM, 

Conferințele Naționale de Chimie Râmnicu Vâlcea;  

- atragerea de tineri chimişti ca noi membri ai SChR prin antrenarea în 

activitățile de cercetare specifice;  

- organizarea unei vizite virtuale în INCD ECOIND, cu tema “Posibilităţi 

de dezvoltare viitoare în domeniul ecologiei industriale”, a studenţilor de 

la UPB Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinta Materialelor – 

Departamentul de Chimie Analitică şi Ingineria Mediului, pentru a 

ȋntelege de la tinerii cercetători din institut posibilităţile de dezvoltare 

viitoare ȋn domeniul de licenţă ales; 

- instituirea distincției Medalia Margareta Nicolau pentru contribuții 

majore în dezvoltarea INCD ECOIND şi a Simpozionului SIMI. 

Secţia se ocupă din anul 2019 de editarea revistei ştiinţifice „Romanian 

Journal of Ecology & Environmental Chemistry” (ISSN 2668-8530, ISSN-L 2668-

5418). Articolele publicate sunt indexate în Crossref, fiecare articol având un cod unic 

de identificare, respectiv în Google Academic pe baza indexării în depozitul 

instituțional ECOLIB. 
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Secția 7 „Chimie tehnologică, Inginerie Chimică şi petrochimică”  

Număr de membri raportați la şedința de alegeri din 27 februarie 2020, 45; 

preşedinte ales Petre CHIPURICI. 

Activitatea secției a fost constantă şi s-a manifestat prin următoarele activități:  

• acțiuni de promovare a chimiei şi ingineriei chimice realizate prin:  

- participarea la o serie de emisiuni TV „Seniorii petrolului românesc”;  

- organizarea de concursuri şi proiecte pentru elevi – Chimia Prieten sau 

Duşman, Chimia pe mâini bune (Chempoet), proiectul Noaptea cercetătorilor;  

• participarea la Conferințele SICHEM, RICCCE 20 (2017) şi (2019), 

PRIOCHETI XII-XV (2016-2019), Conferința națională de Chimie România 

Vâlcea;  

• implicarea în coordonarea lucrărilor metodico-ştiințifice de gradul didactic I, 

pentru profesorii de chimie şi profesorii ingineri din învățământul 

preuniversitar.  

• S-a redactat un cuvânt de omagiu pentru activitatea în cadrul Secției a 

regretatei Profesor dr. ing. Sarina Ionescu. 

 

Secția 8 „Educația în chimie. Documentare. Istoria Chimiei”  

Număr de membri raportat la şedința de alegeri din 18 februarie 2020, 50; 

preşedinte ales Luminița VLĂDESCU (2015-2020), în prezent Dana Elena POPA.  

Activitatea secției s-a concentrat pe organizarea şi antrenarea profesorilor de 

chimie din învățământul preuniversitar şi universitar la edițiile VII-X a „Conferinței 

Naționale de Chimie – Învățământul preuniversitar”.  

Tematica conferințelor a acoperit probleme legate de:  

• aspecte prioritare ale creşterii calității învățământului în domeniul chimiei;  

• chimia pentru energie şi mediu în dezvoltarea continuă a societății umane;  

• interdisciplinaritate şi excelență în educație. 

Membrii Secției au fost implicați în cadrul filialelor de care aparțin, în 

activitățile specifice în domeniul educație în chimie, organizate la nivel regional 

pentru învățământul preuniversitar.  

Menționăm în mod deosebit activitatea Prof. univ. dr. Luminița Vlădescu 

pentru stimularea și pregătirea tinerilor pentru participarea la Olimpiade 

internaționale. 

 

Secția 9. „Electrochimie”  

Număr de membri raportați la şedința de alegeri din 18 februarie 2020, 113; 

preşedinte ales: Eleonora-Mihaela UNGUREANU. 

Activitatea secției a fost bogată şi diversă. Se remarcă:  

• participarea directă la organizarea de manifestări ştiințifice internaționale, 

7 workshopuri organizate de universități și centre de cercetare din București, 

Brașov, Cluj-Napoca și Iași. 

 1. Workshopul “Innovative Nanomaterials and Devices with Biomedical 

Applications”, 22 noiembrie 2016, Cluj-Napoca România, organizat de Departamentul 

de Chimie Analitică din UMF, Universitatea Iuliu Haţieganu, cu participarea 

Academiei Române;  
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 2. Workshopul internațional “Bioelectrochemistry in the Service of Life”, 

2 mai 2017, Cluj-Napoca România organizat de Departamentul de Chimie Analitică, 

Universitatea Iuliu Hațieganu; 

 3. Workshopul internațional “Integrated nanodevices for environmental 

analysis”, 26 mai 2017, Cluj-Napoca România, organizat de Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca; 

 4. XXVIth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics 

of the Bioelectrochemical Society cu tematica Bioelectrochemistry for an improved 

Life Quality, desfăşurat online între 9 şi 13 mai 2021 și organizat de Universitatea de 

Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca; 

 5. Simpozionul internațional francofon „Nouveaux matériaux pour la 

reconnaissance electrochimique des mineraux et des espèces biologiques 

«NOMARES”, ediția a 4-a, desfășurat în cadrul 3rd International Conference on 

Analytical Chemistry, RO-ICAC, Electroanalysis: from early beginning to future 

challenge, 28 - 31 august 2016 (http://roicac.acadiasi.ro/workshop-nomares/), 

organizată de Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași: 

 6. Simpozionul internațional francofon « NOMARES », editia a 5-a, desfășurat 

în cadrul Conferinței Internaționale CHIMIA 2018 (http: //www.chimia 2018.univ-

ovidius.ro), organizată de Universitatea Ovidius din Constanta; 

 7. Simpozionul internațional francofon „NOMARES”, ediţia a 6-a, desfășurat 

în cadrul Conferinței Internaționale „New Trends on Sensing-Monitoring-

Telediagnosis for Life Sciences – NT SMT–LS 2020”, 3-4 iulie 2020 București, 

România, organizată de Universitatea Transilvania din Brasov. 

• implicarea membrilor în organizarea unor manifestări externe în domeniul 

electrochimiei, de exemplu: C. Cristea, R. Săndulescu, E.-M. Ungureanu, 

E. Diacu, V. Vaszilcsin– 2017 (Franța), 2018 (Belgia), 2019 (China);  

• diseminarea cercetărilor prin participarea cu lucrări la conferințe naționale şi 

internaționale (RICCCE, ECOSECS, Regional Symposium on 

Electrochemistry – South East Europe, 2015, 2016, 2017, 2019), COFROCA, 

2016, 2018, EUCHEMS 2016, Conferința Națională de Chimie 2016, 2018, 

workshopul NOMARES, etc. şi publicarea de articole ştiințifice. 

În ultima perioadă membrii secţiei au participat la următoarele manifestări online: 

• a 6-a ediţie a Simpozionului internaţional francofon NOMARES, New 

Trends on Sensing-Monitoring-Telediagnosis for Life Sciences – NT 

SMT–LS2020, 3-4 iulie 2020 București, România; 

• The 71th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry 

(ISE 2020), 31 august - 4 Septembrie 2020, Belgrad, Serbia;  

• 1st International Electronic Conference on Biosensors, IECB 2020, 

2-17 noiembrie 2020;  

• The 36th International Symposium on Microscale Separations and 

Bioanalysis (e-MSB 2020), 27-30 septembrie 2020  

• The 8th International Conference on Materials Science and Technologies – 

RoMat 2020, București, 26-27 noiembrie, 2020;  

• International Chemical Engineering and Materials Symposium, SICHEM, 

University Politehnica of Bucharest, Romania, online 17–18 septembrie 

2020, Section B Applied organic, inorganic, and supramolecular chemistry 

in process engineering,  

http://roicac.acadiasi.ro/workshop-nomares/
http://roicac.acadiasi.ro/workshop-nomares/
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• XVIth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics 

of the Bioelectrochemical Society cu tematica Bioelectrochemistry for 

improved Life Quality, 9-13 mai 2021, Cluj Napoca; 

 

Secția 10 „Ştiințele Separării”  

Număr de membri raportați la şedința de alegeri din 29 februarie 2020, 85; 

preşedinte ales: Maria-Virginia COMAN.  

Activitatea secției a fost axată pe:  

• continuarea acțiunilor de promovare a secției pe plan național şi 

internațional;  

• promovarea specificului şi importanței secției pentru atragerea tinerilor 

studenți, masteranzi, doctoranzi;  

• creșterea vizibilității SChR și a secției Științele Separării prin: 

- participarea cu prezentări plenare, keynote, orale și postere la 

manifestările ştiințifice International Symposium on Separation 

Sciences (ISSS) și International Symposium on Chromatography (ISC) 

organizate sub egida Central European Group for Separation Sciences 

(CEGSS), respectiv European Society for Separation Science (EuSSS): 

22-ISSS, 2016, Toruń, Polonia (Virginia Coman, Simion Beldean-

Galea); 23-ISSS, 2017, Viena, Austria (Virginia Coman, Miuța Filip, 

Mihaela Vlassa); 24-ISSS, 2018, Jasná, Slovacia (Virginia Coman, 

Maria Pojar-Feneșan); 32-ISC, 2018, Cannes-Mandelieu, Franța 

(Simion Beldean-Galea), 25-ISSS, 2019, Łódź Polonia (Virginia 

Coman, Simion Beldean-Galea); 

- mobilizarea și susținerea participării membrilor secției la diverse 

manifestări ştiinţifice de profil: International Symposium on Capillary 

Chromatography &GCxGC Symposium (ISCC & GC/GC, 2016, Riva 

del Garda, Italia); International Symposium on High Performance 

Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC, 2017, 

Praga, Cehia); International Symposium on Separation Sciences (ISSS, 

2017, Viena, Austria); 3rd International Symposium on Scientific and 

Regulatory Advances in Biological and Non-Biological Complex 

Drugs: A to Z in Bioequivalence (3-SRACD, 2018, Budapesta, 

Ungaria); International Conference of the Chemical Societies of the 

South-Eastern European Countries (ICOSECS IX, 2019,Târgoviște, 

România); 

• participarea membrilor secției cu articole în publicații sub egida SChR; 

• cooptarea membrilor secției în comitetele de organizare/științifice ale 

manifestărilor de profil, naționale și internaționale;  

• cooptarea de noi membri în secție; 

• perfectarea sistemului electronic de comunicare între membrii secției; 

• dezvoltarea colaborării profesionale cu mediul privat şi autoritățile 

publice; 

• creşterea participării active a secției în cadrul CEGSS şi EuSSS, ca 

membru cu drepturi depline din anul 2008, respectiv 2009, prin poziția de 

Secretar general CEGSS din 2019 a doamnei Virginia Coman. 
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Dintre activitățile concrete care susțin preocupările secției, menționăm: 

• organizarea de conferințe tematice de profil (5) la Cluj-Napoca ale unor 

invitați din străinătate, fapt ce a creat oportunități de colaborare şi a mărit 

vizibilitatea Societății de Chimie pe plan European (2017: Dr. Barbara 

Barycza1), Prof. Maria Concetta Bruzzoniti2); 2018, Prof. Agnieszka Kita1); 
1)University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Polonia; 
2)University of Torino, Italia). 

• implicarea secției, atât organizatoric cât și științific, în simpozionul cu 

participare internațională Separation Methods. In Memoriam Profesor 

Simion Gocan - reprezentant de seamă al separatologiei românești, 

(Cluj-Napoca, 13–14 octombrie 2017) și realizarea numărului omagial 

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

Simpozionul a fost organizat sub auspiciile UBB (Colectivul de Chimie 

Analitică din cadrul Facultății de Chimie şi Inginerie Chimică) și SChR 

(Filiala Cluj și Secția Științele Separării). Au participat cu 6 lucrări plenare 

și 8 publicații, invitați străini (3) (Franța – Didier Thiébaut – École 

Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de la Ville de Paris și 

Italia – Maria Concetta Bruzzoniti și Luca Rivoira – Universitatea din 

Torino), precum și membri ai secției (10), foști 

studenți/doctoranzi/colaboratori (UBB – Simion Beldean-Galea, Virginia 

Coman, Simona Cobzac, Anamaria Hosu, Dorina Casoni; Constantin 

Măruțoiu, Olivia Nemeș; UMF Cluj: Ede Bodoki, Radu Oprean; 

INCDTIM: Lodedana Soran).  

• organizarea simpozionului cu participare internațională: SChR Centenary 

Symposium (Cluj-Napoca, 28 octombrie, 2018) pentru a marca 100 de ani 

de la înființarea Societății de Chimie din România și 10 ani de la aderarea 

la Central European Group for Separation Sciences, respectiv 9 ani la 

European Society for Separation Science. Simpozionul a fost organizat sub 

auspiciile SChR (Secția Științele Separării) și UBB (Institutul de 

Cercetăriîn Chimie „Raluca Ripan” și Facultatea de Știința și Ingineria 

Mediului). S-a urmărit promovarea științelor separării și a importanței 

acestora în viața cotidiană, familiarizarea doctoranzilor cu prezentările 

orale în limba engleză, precum și consolidarea relațiilor de colaborare 

dintre membrii secției. La simpozion a fost invitat profesorul emerit 

Hartmut Frank de la Universitatea din Bayreuth, Germania, care a susținut 

o prezentare plenară (Sustainability in a chemical perspective - A matter of 

training in science and ethics). Membrii secției au avut un aport deosebit 

la realizarea cu succes a simpozionului și promovarea științelor separării, 

participând cu 2 lucrări plenare (Andrei Medvedovici – vicepreședintele 

Secției - Selectivity: the right amount to be considered in analytical 

approaches; Virginia Coman– președintele Secției - Short history of SChR 

and of Separation Sciences Section), 8 prezentări keynote (Edward 

Muntean – USAMV Cluj; Loredana Soran, INCDTIM Cluj; Augustin 

Curticăpean, UMF Târgu Mureș; Bogdan-Cezar Iacob, UMF Cluj; Victor 

Bocoș-Bințințan, UBB; Sonia Socaci, USAMV Cluj; Codruța Cobzac, 

UBB – membru birou; Simion Beldean-Galea, UBB –secretar) și 

5 prezentări orale scurte de câte 7 minute fiecare (UBB-ICCRR: Mihaela 

Vlassa, Miuța Filip; UMF Cluj: Laura Elena Gliga, Katalin Nagy; 
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USAMV Cluj: Florina Copaciu – membru birou). Au mai fost susținute 

3 prezentări orale scurte, de către 3 doctoranzi UBB (Cătălina 

Herghelegiu, Vlad Pănescu, Sergiu Petri). 

• Participarea membrilor secției cu 5 articole, 2 în Buletinul Societății de 

Chimie din România și 3 în volume dedicate Centenarului SChR 

(Societatea de Chimie la Centenar, 2019): 

1. „Evoluția Secției Științele Separării a SChR (2008 – 2020)”, Buletinul 

SChR, XXVII (1), 2020, 9–25, Virginia Coman, Simion Beldean-Galea. 

2. „In memoriam, Academician Profesor Doctor Raluca RIPAN-O viață 

dedicată științei”, Buletinul SChR, XXIV(1), 2017, 8–26, Virginia 

Coman, Florina Copaciu. 

3. „Prof. Dr. Doc. Candin LITEANU (1914–1990), Personalități ale 

chimiei românești din învățământ și cercetare, Politehnica Press, 

București, 2019, 96–103, Virginia Coman, Constantin Măruțoiu 

(Articol preluat și adaptat din Buletinul SChR, XXII(3), 2015, 4–15).  

4. „Academician Profesor Doctor Raluca RIPAN – O viață dedicată 

științei (27 iunie 1894 – 5 decembrie 1975), Fondatori de școli de 

chimie în România” (editori: Iulia David, Ioana Maior, Cristina Todașcă), 

Politehnica Press, București, 2019. Virginia Coman. 

5. „Dr. Elena HOPÎRTEAN, A life dedicated to research in the field of 

Romanian electrochemical sensors (1939–2006)” autor Virginia 

Coman, în Portraits of remarkable women from the history of 

Romanian chemistry (editor M. D. Stanescu), Politehnica Press, 

București, 2019. 

 

Secția 11 „Tinerilor Chimişti”  

Președinte ales: Vladimir-Lucian ENE 

Secția Tinerilor Chimişti a desfăşurat pe perioada a patru ani diverse activități 

cu scopul promovării chimiei. Astfel: 

• organizarea Concursului Național Cum se face?, dedicat elevilor de 

şcoală general și liceu; 4 ediții fizice, 1 ediție online. Atragerea de sponsorizări 

din partea partenerilor economici în vederea oferirii de premii pentru elevi 

~ 1000 euro / an; 

• implicarea în organizarea Concursului Național de Chimie ”C. D. 

Nenițescu” pentru toți elevii de liceu pasionați de chimie, organizat în 

memoria marelui profesor C. D. Nenițescu, 4 ediții fizice, 1 ediție online;  

• organizarea proiectelor ”Kids’ Lab” şi ”Teens’ Lab” desfăşurate în 

parteneriat cu BASF, unde elevii de gimnaziu şi de liceu vin la Facultatea de 

Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor și desfăsoară experimente legate de 

depoluarea și stocarea apei, pigmenți naturali și vitamine, promovând 

conceptul de economie circulară. Experimentele se efectuează sub îndrumarea 

șef lucrări dr. Cristina Todaşcă şi a voluntarilor secției; numărul de copii care 

participă la activități ”Kids’ Lab” se ridică la aproximativ 1000 anual, iar 

numărul de adolescenți care participă la activități ”Teens’ Lab” la aproximativ 

250 pe an; 

• participarea la ”Bucharest Science Festival”, ”Școala altfel”, ”Ziua 

porților deschise” şi la ’’Noaptea Cercetătorilor’’; în cadrul acestor 
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evenimente, voluntarii secției au prezentat experimente în spații publice pe 

parcursul unei săptămâni, având ca scop promovarea chimiei şi a  

învățământului superior românesc; 

• organizarea activității ”Science Fair”, în cadrul căreia voluntarii secției 

realizează experimente chimice adresate unui public tânăr (elevi, studenți), în 

vederea atragerii acestora către domeniul chimiei; 

• organizarea, în parteneriat cu organizații studențești din facultăți de 

profil din București, Cluj, Iași, a unor schimburi de experiență ”ChemEX”, 

care au constat în schimburi de studenți pe durata unei săptămâni, în cadrul 

cărora aceștia participă la cursurile/seminariile/laboratoarele facultății gazdă, 

în acord cu anul și specializarea fiecărui student; 

• organizarea, în parteneriat cu Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor din Universitatea POLITEHNICA din București, a evenimentului 

”Studenți pentru elevi”, în care elevi de clasa a XI-XII din licee din provincie 

și București vizitează laboratoarele facultății, în vederea atragerii elevilor 

interesați către facultăți cu profil chimic; 

• propunerea către Consiliul de conducere al SChR de burse pentru 

tinerii cu rezultate deosebite, în vederea achitării taxei de participare la 

conferințe naționale / internaționale;  

• reprezentarea României în forumul European Young Chemists' 

Network, în cadrul diviziei de tineret a EUCheMS – EYCN; România este 

reprezentată de la înființare având și în prezent delegații în funcții de 

conducere ale secției. Astfel Robert Tincu este în Science Team, participând la 

stabilirea strategiilor referitoare la promovarea chimiei în Europa, iar Nadina 

Neagu este membră a Networks Team, cu rol în creșterea impactului chimiei în 

rândul tinerilor; 

• organizarea, în parteneriat cu EYCN, de evenimente de tip 

”CareerDays”, în care personalități tinere, actuale, de succes din domeniul 

chimic din Europa se întâlnesc cu tineri români, în vederea prezentării a 

diferite concepte, cu scopul dezvoltării abilităților intra/inter-personale și a 

competențelor ocupaționale cu privire la managementul timpului, comunicarea 

științei, întocmirea unei prezentări captivante, realizarea unui poster de impact, 

îmbunătățirea CV-ului, etc.; 

• organizarea de ”workshop”-uri cu caracter instructiv, în ședințe online 

– Microsoft Teams, cu privire la utilizarea unor pachete software pentru 

documentare, interpretare de date, realizare de grafice, realizarea de calcule 

matematice automatizate, etc.; 

• lansarea proiectului ”Întreabă chimiștii”, în urma numeroaselor 

întrebări de natură științifică primite din spațiul public, în vederea combaterii 

dezinformării și a fenomenului ”fake news”. 

 

 

 

Prof. dr. ing. Michaela Dina STĂNESCU 

Secretar general SChR 

secretargenschr@gmail.com  

mailto:secretargenschr@gmail.com
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Dinamica numărului de Filiale și Secții ale SChR 

Aspecte financiare 

 

Dinamica numărului de Filiale și Secții 

Anul de referință Filiale Secții 

1993 0 0 

2001 3 6 

2005 17 7 

2010 20 7 

2015 21 11 

2021 19 11 

• Filialele Baia Mare și Câmpulung nu mai activează 

 

Dinamica numărului de membri în filiale 2015/2021 

Filiala Nr. total/activi 

2015 

Nr. total/activi 2021 

Arad 30/30 66/23 

Argeș 39/35 139/15 

Bacău 52/47 157/50 

Bihor 53/53 81/29 

Brașov 27/0 85/23 

București 1 110/90 163/90 

București 2 241/211 424/178 

București 3 118/116 439/138 

Cluj 201/174 409/155 

Constanța 49/1 163/35 

Craiova 67/59 158/27 

Galați 71/1 111/30 

Iași 213/161 338/93 

Mureș 22/22 76/17 

Prahova 36/36 75/28 

Satu Mare 17/0 58/24 

Târgoviște 70/66 91/39 

Vâlcea 21/20 58/9 

Timișoara 172/39 266/12 

 

• Membri activi = membri care și-au achitat cotizația la data analizei 

• Studenții nu plătesc cotizația conform statutului, ei sunt membrii asociați 

(Art. 3). 
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Aspecte financiare 

 

Situaţia globală a veniturilor şi cheltuielilor (lei) 

 

Anul Venituri Cheltuieli Deficit/Excedent 
Sold la 

sfârșitul anului 

2015* 0 0   47524,09 

2016 150037,32 119815,24 30222,08 77746,17 

2017 22209,58 41602,58 -19393,00 58353,17 

2018 175418,84 143383,97 32034,87 90388,04 

2019 109439,46 126861,60 -17422,14 72965,90 

2020 44225,16 7079,73 37145,43 110111,33 

2021** 27905,13 8631,86 19273,27 131548,11 

Total 529235,49 447374,98 81860,51   

*luna decembrie 

** la 30 iunie  

 

Situaţia globală a veniturilor şi cheltuielilor (EURO) 

 

Anul Venituri Cheltuieli Deficit/Excedent 
Sold la 

sfârșitul 

anului 

2015* 0 0   4168,70 

2016 611,00 3637,38 -3026,38 1142,32 

2017 1605,52 2001,74 -396,22 746,10 

2018 3492,80 1685,39 1807,41 2347,70 

2019 3818,08 2003,10 1814,98 4363,47 

2020 0,00 1325,26 -1325,26 3043,23 

2021** 0,00 1859,23 -1859,23 1184,00 

Total 9527,4 12512,1 -2984,7   

*luna decembrie 
  

** la 30 iunie    

 

 

Prof. dr. ing. Victor-Corneliu RADU 

Vicepreședinte SChR 

v_radu@chim.upb.ro  

mailto:v_radu@chim.upb.ro
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Componența Consiliului de Conducere al SChR ales în 

Adunarea Generală din 9 iulie 2021 
 

Președinte: Prof. univ. dr. Bogdan SIMIONESCU, membru al Academiei Române 

 

Vicepreședinți: 
Conf. univ. dr. Mihaela BADEA 

Dr. Mihaela DONI 

Prof. univ. dr. Victor Corneliu RADU 

Prof. univ. dr. Michaela Dina STĂNESCU 

 

Secretar general: Dr. Marcela MIHAI 

secretargenschr@icmpp.ro 

 

 

PREȘEDINȚI FILIALE 
1. Arad: Prof. univ. dr. Dorina Rodica CHAMBRE 

dorinachambree@yahoo.com  

2. Argeș: Conf. univ. dr. Ion IOSUB 

ion.iosub@gmail.com  

3. Bacău: Prof. univ. dr. Adriana FÂNARU 

adrianaf@ub.ro 

4. Brașov: Prof. univ. dr. Anca DUȚĂ 

a.duta@unitbv.ro 

5. Bihor: Prof. univ. dr. Gabriela Elena BADEA 

gabriela_e_badea@yahoo.com 

6. București 1: Conf. univ. dr. Irina ZARAFU 

zarafuirina@yahoo.fr 

7. București 2: Conf. univ. dr. Ioana MAIOR 

maior_i@yahoo.com 

8. București 3: Dr. ing. Andrei SÂRBU 

andr.sarbu@gmail.com 

9. Cluj: Prof. univ. dr. Anca SILVESTRU 

anca.silvestru@ubbcluj.ro 

10. Constanța: Prof. univ. dr. ing. Gabriela STANCIU  

gstanciu@univ-ovidius.ro  

11. Craiova: Prof. univ. dr. Mihaela MUREŞEANU 

mihaela_mure@yahoo.com  

12. Galați: Prof. univ. dr. Rodica-Mihaela DINICĂ  

rodica.dinica@ugal.ro 

13. Iași: Dr. Valeria HARABAGIU 

hvaleria@icmpp.ro 

14. Prahova: Șef lucrări dr. Maria POPA 

mpopa@upg-ploiesti.ro 

 

mailto:secretargenschr@icppm.ro
mailto:dorinachambree@yahoo.com
mailto:ion.iosub@gmail.com
mailto:adrianaf@ub.ro
mailto:a.duta@unitbv.ro
mailto:gabriela_e_badea@yahoo.com
mailto:zarafuirina@yahoo.fr
mailto:maior_i@yahoo.com
mailto:andr.sarbu@gmail.com
mailto:anca.silvestru@ubbcluj.ro
mailto:gstanciu@univ-ovidius.ro
mailto:mihaela_mure@yahoo.com
mailto:rodica.dinica@ugal.ro
mailto:hvaleria@icmpp.ro
mailto:mpopa@upg-ploiesti.ro
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15. Târgoviste: Prof. univ. dr. Cristiana RĂDULESCU 

radulescucristiana@yahoo.com 

16. Timisoara: Prof. univ. dr. Daniel Ioan HĂDĂRUGĂ 

daniel.hadaruga@upt.ro 

17. Tg- Mureș: Prof. Angela MARE, Școala Gimnazială Europa 

angela_2310@yahoo.com 

18. Satu Mare: Conf. univ. dr. Paul ATYIM 

dpatyim@yahoo.co.uk 

19. Vâlcea: Dr. Elena DAVID 

elena.david@icsi.ro  

 

 

PREŞEDINȚI DE SECȚII 

1. CHIMIE ALIMENTARĂ: Dr. ing. Cristina TODAȘCĂ 

todascacristina@yahoo.com (filiala B2) 

2. CHIMIE ANALITICĂ: Prof. univ. dr. ing. Ana Maria JOȘCEANU 

ana.josceanu@chimie.upb.ro (filiala B2) 

3. CHIMIE ANORGANICĂ: Prof. univ. dr. Anca SILVESTRU  

anca.silvestru@ubbcluj.ro (filiala Cluj) 

4. CHIMIE FIZICĂ: Dr. Vlad Tudor POPA 

vtpopa@icf.ro (filiala B3) 

5. CHIMIE ORGANICĂ si MACROMOLECULARĂ: Prof. univ. dr. ing. Horia IOVU 

horia.iovu@upb.ro (filiala B2) 

6. CHIMIA pt PATRIMONIU CULTURAL: Lector univ. dr. Elena BADEA 

elena.badea@unito.it (filiala B2) 

7. CHIMIA si PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR: Dr. Carol LEHR 

carol.lehr@incdecoind.ro (filiala B3) 

8. CHIMIE TEHNOLOGICĂ, INGINERIE CHIMICĂ, PETROCHIMIE:  

            Conf. dr. ing. Petre CHIPURICI 

schr.chimietehnologica@gmail.com (filiala B2) 

9. DOCUMENTARE, EDUCATIE ÎN CHIMIE, ISTORIA CHIMIEI: 

            Dr. Dana POPA 

dana_lena1978@yahoo.com (filiala B1) 

10. ELECTROCHIMIE: Prof. univ. dr. Mihaela Eleonora UNGUREANU 

em_ungureanu2000@yahoo.com (filiala B2) 

11. STIINȚELE SEPARĂRII: Prof. univ. dr. Virginia COMAN 

coman_virginia@yahoo.com (filiala Cluj) 

12. SECTIA TINERILOR CHIMISTI: Dr. Vladimir ENE  

vladimir.l.ene@gmail.com (filiala B2) 

 

 

 

 

mailto:radulescucristiana@yahoo.com
mailto:daniel.hadaruga@upt.ro
mailto:angela_2310@yahoo.com
mailto:dpatyim@yahoo.co.uk
mailto:elena.david@icsi.ro
http://www.schr.ro/organizare/sectii/chimie-alimentara/
mailto:todascacristina@yahoo.com
http://www.schr.ro/organizare/sectii/chimie-analitica/
mailto:ana.josceanu@chimie.upb.ro
http://www.schr.ro/organizare/sectii/chimie-anorganica/
mailto:anca.silvestru@ubbcluj.ro
http://www.schr.ro/organizare/sectii/chimie-fizica/
mailto:vtpopa@icf.ro
mailto:horia.iovu@upb.ro
mailto:elena.badea@unito.it
mailto:carol.lehr@incdecoind.ro
http://www.schr.ro/organizare/sectii/chimie-tehnologica-inginerie-chimica-petrochimie/
mailto:schr.chimietehnologica@gmail.com
http://www.schr.ro/organizare/sectii/documentare-educatie-in-chimie-istoria-chimiei/
mailto:dana_lena1978@yahoo.com
http://www.schr.ro/organizare/sectii/electrochimie/
mailto:em_ungureanu2000@yahoo.com
http://www.schr.ro/organizare/sectii/stiintele-separarii/
mailto:coman_virginia@yahoo.com
http://www.schr.ro/organizare/sectii/sectia-tinerilor-chimisti/
mailto:vladimir.l.ene@gmail.com


32 Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXVIII, 3/2021 

Membri  

Conf. univ. dr. Vlad Andrei CHIRIAC 

vlad.chiriac@e-uvt.ro (filiala Timișoara) 

Prof. univ. dr. Dana Maria COPOLOVICI 

dana.copolovici@uav.ro (filiala Arad) 

Conf. univ. dr. Iulia DAVID 

i_g_david@yahoo.com (filiala București 1) 

Prof. univ. dr. ing. Gheoghița JINESCU 

jinescu_gheorghita@yahoo.com (filiala București 2) 

Prof. univ. dr. Denisa NISTOR 

dnistor@ub.ro (filiala Bacau) 

Prof. univ. dr. ing. Cristina ORBECI 

cristina.orbeci@upb.ro (filiala București 2) 

Dr. Alexandra POP 

alexandra.m.pop@ubbcluj.ro (filiala Cluj) 

 

 

Dr. Marcela MIHAI 

Secretar general SChR 
secretargenschr@icmpp.ro  

 

 

 

mailto:vlad.chiriac@e-uvt.ro
mailto:dana.copolovici@uav.ro
mailto:i_g_david@yahoo.com
mailto:jinescu_gheorghita@yahoo.com
mailto:dnistor@ub.ro
mailto:cristina.orbeci@upb.ro
mailto:alexandra.m.pop@ubbcluj.ro
mailto:secretargenschr@icppm.ro


Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXVIII, 3/2021 33 

 

In memoriam 

PROFESOR FLORIN EMILIAN DANEȘ 

(1935 - 2021) 

 

 

Profesorul Florin Emilian Daneș s-a născut în 

București, în anul 1935. Părinţii erau profesori, 

dintr-un sat de pe valea Oltului. A fost elev al 

liceelor din capitală Mihai Viteazu (1945-50), 

apoi Gheorghe Lazăr (1950-1952). În perioada 

1952–1957 a urmat studiile universitare la 

Facultatea de Chimie Industrială din Institutul 

Politehnic București. În anul 1957 a absolvit 

facultatea cu specializarea în Tehnologie Chimică 

Anorganică, beneficiind în cursul ultimelor 

6 semestre de o Bursă Republicană. Între timp, 

s-a căsătorit cu o colegă de facultate şi a avut un 

fiu în anul 1962. Ulterior, a efectuat între anii 

1964 şi 1968 un Doctorat în Ştiinţe, finalizat cu o 

teză privind cinetica schimbului ionic pe zeoliți 

sintetici, la Institutul de Chimie Tehnologică din 

Halle (în Republica Democrată Germană - 

numele de atunci al Germaniei de Est), ținând de 

Universitatea «Martin Luther», UML, din Halle şi 

Wittenberg. A fost distins cu această ocazie cu 

Premiul de Cercetare al UML pentru anul 1968, 

clasa întâia.  

 Între anii 1958 și 1984 a fost cadru 

didactic la Institutul Politehnic din București, la 

catedra de Chimie Fizică (devenită mai târziu de 

Chimie Fizică şi Generală) depinzând de 

Facultatea de Chimie Industrială. 

A fost asistent universitar până în 1960, şef de lucrări între 1960 şi 1970, apoi 

conferențiar până la plecarea sa definitivă din România în anul 1984. Cursurile sale, 

de Chimie fizică şi Chimia materialelor, au fost ţinute numai la facultăţile de 

Metalurgie şi de Electronică. În timpul acestor 27 de ani contactele sale didactice cu 

studenţii facultăţii de Chimie Industrială au fost limitate în principal, la încadrarea 

lucrărilor de seminar şi de laborator. Cu toate acestea a reușit să-și atragă la un curs 

facultativ de Cataliză studenți merituoși din anul V, pentru care ulterior a fost co-

mentor la proiectul de diploma (MS pentru Mihaela Mihalcu-Drăgănoiu) sau mentor 

(MS pentru Andrei Leonida). Existenţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti i-a permis 

totuşi să detecteze printre studenţii la Chimie Industrială elemente promiţătoare, care 

au devenit mai târziu universitari şi cercetători emeriţi în România sau străinătate 

(Mircea Banciu, Mihaela Mihalcu-Drăgănoiu, Andrei Leonida, Mihai Scârlete sau 

Ligia Gheorghiţă), sau să contribuie la formarea unor cadre didactice tinere ale 

catedrei (Eleonora-Mihaela Ungureanu). 
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 În anul 1985 a trecut cu succes la Școala de Electrochimie și 

Electrometalurgie din INPG din Institutul Naţional Politehnic din Grenoble un 

examen de HDR, Habilitation à Diriger des Recherches „abilitare de a conduce 

cercetări (ştiinţifice)”.  

 În trei ocazii, a fost angajat în întreprinderi industriale sau mixte (de producţie 

şi învăţământ), cu sarcini preponderent de cercetare: din octombrie 1957 până în 

septembrie 1958, la Întreprinderea industrială de stat (IIS) „Reactivul” din Bucureşti, 

unde s-a ocupat mai mult de purificarea avansată a unor săruri minerale; între 

noiembrie 1984 şi iunie 1985 a lucrat în Laboratorul de Cercetare al uzinei Merlin-

Gerin (azi Schneider Electric) din Grenoble, în domeniul materialelor bune 

conducătoare de electricitate; din septembrie până în noiembrie 1988, s-a ocupat de 

determinarea prin analize RMN a proprietăţilor de transfer în compozite, cu sarcini 

complementare de învăţămînt universitar la Institutul de Rezonanţă Magnetică 

Nucleară al CNRS (Nantes). Astfel, după examenul de Abilitare de a Conduce 

Cercetarea Ştiinţifică, s-a reintegrat în învăţământul universitar, de data aceasta în 

Franţa. A funcţionat la:  

• Laboratorul de Fotochimie și Electrochimie al Universităţii Joseph Fourier din 

Grenoble (în calitate de conferenţiar, 1985/ 6),  

• Laboratorul de Dinamică Moleculară al Universităţii Bretaniei Occidentale 

din Brest (1986/ 7; conferenţiar, apoi profesor), 

• Laboratorul de Separări cu Membrane al Școlii Naționale de Chimie din 

Rennes (profesor 1987/ 8), 

• Departamentul de Termică al Şcolii de Ingineri „ISITEM”, ataşată mai târziu 

la EPUN (École Polytechnique de l’Université de Nantes) între 1988 şi 

pensionare (2004), ca profesor (titularizat din 1990) de termodinamică, calcul 

ştiinţific, statistică şi optimizare energetică. 

În anul 2004 s-a pensionat la Nantes şi s-a stabilit în zona Grenoble, unde 

locuiește și fiul său (informatician) cu familia lui. Activitatea sa de interes general s-a 

rezumat în Franţa la participarea la Consiliul de cercetare (Conseil de Recherche) al 

Universităţilor din Brest şi apoi Nantes, ca şi în unele asociaţii vizând legăturile 

românilor din Franţa cu ţara de origine, ca Asociaţia culturală „Grenoble/ Isère/ 

Roumanie” sau asociaţia de cult „Toţi Sfinţii”. Începând din 2000 a colaborat intens cu 

colegi din Catedra de Chimie Fizica si Electrochimie în vederea elaborării unor noi ediții 

ale manualelor (litografiate) de chimie fizică în limbile română, franceză și engleză. 

Domeniul de predilecție al Profesorului Daneș a fost tratarea cantitativă − 

într-o viziune de optimizare sub constrângeri de incertitudine și de folosire judicioasă 

a datelor experimentale disponibile − a vitezei și a echilibrului proceselor, complexe 

sau combinate, de: 

 transformare fizică sau chimică, 

 transfer de masă, căldură sau sarcină electrică între faze,  

 transport în mediu omogen al acestor trei mărimi. 

Profesorul Daneș a condus 15 teze doctorale de transfer conductiv al căldurii 

la Nantes, circa 25 de proiecte de cercetare contractuală aplicată în materiale și în 

procese de transformare fizică sau chimică la Bucureşti şi la Nantes pentru 

întreprinderi electronice, electrotehnice, auto (Renault), de construcții navale, de 

cauciuc (Vibrachoc). A dirijat un Contract European de fabricarea compozitelor 
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polimerice bune conductoare de căldură, cu participarea unor întreprinderi de 

producție și de cercetare din Franța, Germania, Suedia, Danemarca și Finlanda. Este 

titular a 3 brevete, autor a peste 130 publicații în reviste internaționale de specialitate, 

a 16 cărți în 20 ediţii (câteva exemple se regăsesc în Fig. 1) şi a circa 180 comunicări 

la congrese şi conferințe. 

A fost membru al Societăţii Franceze de Termică și al unor Grupuri de Studiu 

franceze, ca cel pentru Rezistențe de contact termic și cel de Concepte fizice noi în 

energetică. 

 

Cărţi publicate 

 

Nivel de liceu de specialitate 

Daneş F., Mihăilescu V. „Chimie fizică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

1961; Ed. a 2a (Mihăilescu V., Daneş F.), 1968. 

Vlănţoiu G., Daneş F., Ispas P. „Elemente de chimie fizică şi analitică”, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964.  

 

Nivel de studenţi în inginerie 

Daneş F., Daneş S., Petrescu V. „Curs de chimie fizică pentru Facultatea de 

metalurgie. Vol. 1. Termodinamică”, IPB, Bucureşti, 1977. 

Daneş F., Daneş S., Petrescu V. „Curs de chimie fizică pentru Facultatea de 

metalurgie. Vol. 2. Termodinamică statistică, cinetică fizică, ştiinţa suprafeţelor şi 

electrochimie”, IPB, Bucureşti, 1979. 

Daneş F., Daneş S., Petrescu V. „Termodinamică chimică”, IPB, Bucureşti, 1981.  

Landauer O., Mateescu C., Daneş F., Iulian O., „Îndrumar de lucrări practice de 

Chimie Fizică”, IPB, Bucureşti, 1982 . Lucrarea a cunoscut alte trei ediţii anterioare 

din 1959, 1964 şi 1975 în care apar ca autori Costeanu G. şi/ sau Adorian I. în loc de 

Landauer O. şi/ sau Iulian O. 

 

Nivel de master 

Daneş F. „Utilisation rationnelle de l’énergie et méthodes d’analyse énergétique” 

ISITEM/ Univ. Nantes/ Franţa 1999. 

Daneș F. „Cinétique chimique pour D.E.A.” EPUN/ Univ. Nantes/ Franţa 2001. 

 

Nivel superior 

Sternberg S., Daneş F. „Termodinamica chimică aplicată”, Editura Academiei, 

București 1978.  

Daneş F., Daneş S. „Echilibrul chimic și calcularea lui”, Editura Tehnică, București 1983. 

Daneș F., Ungureanu E. “Cinetica transformărilor fizico-chimice”, Editura AGIR, 

București 2009. 

Daneș F., Garnier B. “Maîtrise de l’utilisation de l’énergie− bilans et utilisation 

efficiente et rationnelle, illustrés par des exemples et exercices corrigés” Editura 

Ellipses, Paris 2012. 

Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu E.-M. “Termodinamică chimică”, 

Editura AGIR, București 2013.  
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Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu E.-M. “Chimie fizică moleculară ”, 

Editura AGIR, București 2016.  

Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu E.-M. “Thermodynamique chimique”, 

Editura AGIR, București 2018.  

Daneș F., Daneș S., Petrescu V., Ungureanu E.-M. “Molecular physical chemistry for 

engineering applications”, Editura Springer, 2021. 

 

   
      Fig. 1.  

 

 

Lucrări semnificative 

 

1. Pilchowski K., Daneș F., Wolf F. Zur Ermittlung von Diffusionskoeffizienten in 

Festkörpern aus Sorptionsdaten, Colloid and Polymer Science 230(2):328-336, 1969. 

2. Daneș F., The batch process application to ion exchange unit operation−I, 

Chemical Engineering Science 26(8):1277-1287, 1971. 

3. Daneș F., Geană D. Calculation of equilibrium composition in gaseous systems 

with simultaneous chemical reactions at high pressures, Revista de Chimie -

Bucharest 30(3):244-248, 1979. 

https://www.researchgate.net/publication/227293246_Zur_Ermittlung_von_Diffusionskoeffizienten_in_Festkorpern_aus_Sorptionsdaten
https://www.researchgate.net/publication/227293246_Zur_Ermittlung_von_Diffusionskoeffizienten_in_Festkorpern_aus_Sorptionsdaten
https://www.researchgate.net/journal/0303-402X_Colloid_and_Polymer_Science
https://www.researchgate.net/journal/0009-2509_Chemical_Engineering_Science
https://www.researchgate.net/publication/259591364_Calculation_of_equilibrium_composition_in_gaseous_systems_with_simultaneous_
https://www.researchgate.net/publication/259591364_Calculation_of_equilibrium_composition_in_gaseous_systems_with_simultaneous_
https://www.researchgate.net/journal/0034-7752_Revista_de_Chimie-Bucharest-Original_Edition
https://www.researchgate.net/journal/0034-7752_Revista_de_Chimie-Bucharest-Original_Edition
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Thermal Analysis 34(3):821-833, 1988. 
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instabilities in the extraction of Co(II) by sodium di-(2-ethylhexyl) phosphate at 
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35(409):14-27, 1996. 

17. Daneș F., Bardon J.-P. Thermal conductivity of the carbon felts, strongly 

anisotropic insulants: modeling of heat conduction by solid phase Full length 

article, Revue Générale de Thermique 36(4):302-311, 1997. 

18. Garnier B., Daneș F. Measurement of thermodynamic features of rubber 

vulcanisation by isothermal differential scanning calorimetry, High 
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Știința românească a pierdut un mare OM, dar ceea ce a creat în noi îl va 

păstra mereu viu în memoria noastră! 

 

Profesor Emerit Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor,  

Universitatea POLITEHNICA din București 

em_ungureanu2000@yahoo.com 
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Câteva mărturii despre Profesorul Florin Emilian Daneș 

 

Cuvintele sunt insuficiente pentru a exprima marea durere pe care o simțim 

astăzi, la 6 iunie 2021. Autorul principal, Florin-Emilian DANEȘ a plecat în cer. S-a 

dus la stele! Ne va fi foarte dor de Florin. El a fost omul învățat care a știut să-ți 

răspundă la fiecare întrebare. Întotdeauna am menționat “asta, doar Florin știe”. 

A suferit mult în ultimul an. A fost un om bun, a ajutat pe toată lumea. Unde 

s-a dus toată acea erudiție, toată acea cunoaștere, toată acea cultură pe care a avut-o?  

La revedere, drag prieten de o viață! Ne va fi foarte dor de tine. Dumnezeu să 

te binecuvânteze! 

Florin a fost înmormântat vineri la ora 14 în Franța, departe de locul natal, 

dar clopotele din satul bunicilor săi Câinenii Mari din județul Vâlcea au sunat în 

acest moment, în memoria sa. Să ne gândim la el! 

Conf. dr. Valeria PETRESCU și Profesor Emerit Stoian PETRESCU,  

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) 

v_s_p_2004@yahoo.com 

 

 

Ca să învețe o meserie, în vremuri de demult, ucenicul era dat la un meșter să 

îl învețe meserie, să-l pregătească pentru un anumit tip de viață potrivit meseriei 

alese. Profesorul Florin Daneș, asemeni meșterilor de demult, te pregătea pentru 

inginerie, pentru cercetare, te învăța cum să scrii o teză, cum să începi o carieră de 

cadru didactic, cum să joci bridge, cum să continui să înveți și cum să începi să 

produci, să transmiți “ucenicilor“ tăi ce știi. Era gata să asculte oricând, să ajute 

cum se ajută într-o familie, și să fie acolo oricând foștii ucenici aveau nevoie de el. 

Acum trebuie să continuăm într-o lume în care Profesorul nostru nu mai este. Să ne 

gândim la tot ce ne−a dat și să fim recunoscători că l-am cunoscut și am crescut la 

umbra lui. 

Mihaela D. Leonida, Professor,  
Dept. Chemistry, Biochemistry, and Physics Fairleigh Dickinson Univ. Teaneck, NJ, USA  

mleonida@fdu.edu 

 

 

Regret nespus pierderea profesorului Daneș. A fost un om excepțional. 

Dumnezeu să−l odihnescă! 

Mihaela Mihai, Profesor, 

Departamentul de Inginerie Chimică şi Biochimie,  

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, UPB 

mihai_mihaela2007@yahoo.com  

 

 

Profesorul Florin Emilian DANEȘ a fost un „Primus inter pares” printre 

eminenții noștri profesori formați după cel de-al doilea război mondial, influențând 

mailto:v_s_p_2004@yahoo.com
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Școala Română de Chimie și în special cea de Științe Aplicate - Inginerie Chimică. 

Acum, această influență largă poate fi observată și admirată, printre profesorii de 

chimie din întreaga lume (studenți sau colaboratori). Dimensiunea sa este dificil de 

descris, deoarece munca dânsului este încă în desfășurare prin mai multe generații de 

chimiști, acționând și construind un viitor cu un profund accent european. Educația 

sa de origine germană și franceză, a influențat și a oferit o „valență” superioară, 

talentului său de ascendență românească, pentru predare. Originea din frumoasa 

vale a Oltului din România nu a fost întâmplătoare, deoarece aparține unei familii cu 

o tradiție de excepție de învățători, dar și de formație clerică. Mai târziu a îndeplinit 

chemarea destinului și a îndrumat generații de cercetători sau profesori din Franța și 

din România. Franța a fost, de asemenea, mama adoptivă a profesorului nostru și i-a 

oferit viața, greu de realizat în patrie într-o anumită perioadă. Ca o arcadă între lumi 

și timp, el a inițiat întotdeauna „sistemul termodinamic” potrivit pentru oricine, 

îndeplinind credința sa profundă și universală în știință și oameni. O lumină ne 

îndrumă etern, în spațiul infinit al cunoașterii universale. 

Mihai Cosmin COROBEA, dr. ing., CP I, INCDCP-ICECHIM Bucharest, România 

 

 

Au transmis cuvinte de apreciere și de regret pentru pierderea profesorului 

Florin Emilian Daneș următoarele personalități și cercetători: 

Valeriu Jinescu, Profesor Emerit, UPB, vvjinescu@yahoo.com 

Gheorghita Jinescu, Profesor Emerit, UPB, jinescu_gheorghita@yahoo.com  

Cristina Orbeci, Decan FCASM, UPB, cristina.orbeci@upb.ro 

Dan Geană, Profesor Emerit, UPB, d_geana@catedra.chfiz.pub.ro  

Elena Volanschi, Profesor Universitatea București (UB), elenavolanschi@gmail.com  

Cristina Amarandei, asistent de cercetare, 4 Hubert Curien Pluridisciplinary Institute 

(IPHC), Université de Strasbourg/CNRS (UMR7178), Strasbourg, France; 

amarandei@unistra.fr  
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Aspecte privind evaluarea nivelului poluării aerului  

cu miros în România 
 

 

Evaluarea nivelului de poluare a aerului cu miros reprezintă unul dintre cele 

mai actuale subiecte de mediu datorită efectului indus asupra stării de confort și 

sănătate a populației. O atenție deosebită este acordată standardizării metodelor de 

determinare a concentrației și prezenței mirosului în aerul înconjurator și, în egală 

măsură, stabilirii unor valori limită maxim admise și implementării unor măsuri de 

prevenire, control și reducere a emisiilor rezultate din activitățile recunoscute ca 

potențial poluatoare cu miros. România se numără printre statele care au implementat 

și aplică deja cerințele legislației europene privind emisiile de poluanți în aer, inclusiv 

pentru miros și se află în plin proces de introducere a unor limite naționale și a unor 

metodologii de determinare/evaluare a nivelului de miros în aer. 

 

Ce este mirosul? 

Mirosul reprezintă senzația care apare atunci când anumite substanțe volatile, 

organice sau anorganice, interacționează cu sistemul olfactiv, provocând transmiterea 

de impulsuri către creier. La stabilirea semnalului transmis creierului concură atât 

particularitățile cantitative ale mirosului cat și cele calitative.  

Conform SR EN 13725:2003 privitor la determinarea concentrației de miros 

prin olfactometrie dinamică, unitatea de măsură pentru miros, exprimată în unităţi 

europene de miros pe metru cub (OUE/m
3), este definită ca și acea cantitate de 

substanță mirositoare care, evaporată în 1 m3 de gaz neutru în condiții standard, 

generează un răspuns psihologic din partea unui grup de evaluatori echivalent celui 

generat de o masă europeană de referinţă de miros (EROM). Masa europeană de 

referinţă pentru miros (EROM) reprezintă echivalentul a 123 μg de n-butanol 

evaporați în 1 m3 de gaz neutru. N-butanolul este utilizat totodată ca material de 

referință pentru etalonarea metodei, calibrarea olfactometrului și aplicarea măsurilor 

de asigurare a validității rezultatelor încercărilor. 

 

Cum se determină concentrația de miros în aer? 

Similar oricărui poluant prezent în aer, pentru determinarea concentrației 

mirosului în aerul ambiental pot fi aplicate două metode: i) măsurarea directă și 

ii) estimarea concentrației de miros prin modelarea matematică a dispersiei emisiilor 

de miros. 

La ora actuală, măsurarea directă a concentrației de miros în aerul ambiental 

este limitată de performanțele tehnice ale echipamentelor și poate fi aplicată numai 

pentru zonele cu nivel ridicat de poluare cu miros, cu precădere în imediata vecinatate 

a unor mari poluatori.  

Cea mai utilizată metodă, singura standardizată în Europa, este metoda de 

măsurare a concentrației de miros emis din surse fixe prin olfactometrie dinamică, 

conform prevederilor SR EN 13725:2003, metodă care stă la baza estimării 

concentrației de miros prin modelarea matematică a dispersiei emisiilor de miros 

în aer. 
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Pentru prelevare sunt utilizate prelevatoare specifice și pungi unic 

identificabile confecționate din materiale certificate (Fig. 1a și 1b) și analizate cu 

ajutorul unui olfactometru dinamic (Fig. 2a) în condiții stricte de mediu într-un 

laborator clasic sau mobil (Fig. 2b). 

Olfactometrul dinamic funcționează ca un diluter de mare exactitate, care 

preia proba de aer din recipienții de prelevare, o diluează cu aer sintetic lipsit de 

substanțe mirositoare după un program prestabilit și o trimite către detector, respectiv 

un panel format din 4-8 evaluatori de miros cu o sensibilitate normală la miros, 

instruiți, validați și verificați periodic prin aceleași proceduri aplicabile oricărei 

metode analitice; testele de validare/verificare utilizează material de referință 

certificat n-butanol, iar criteriile de acceptabilitate sunt similare metodelor analitice 

clasice. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 1 Sistem de prelevare emisii de suprafață (a) și pungi de prelevare certificate (b). 

 

  

(a) (b) 

Fig. 2 Laborator Mobil de Olfactometrie dinamică (a) și Olfactometrul Olfasense T08 (b) din 

dotarea INCD ECOIND. 

 

Concentrația de miros, exprimată în general sub formă de unități de miros 

raportate la volum (OUE/m3) este numeric egală cu factorul de diluție aplicat pentru a 

atinge pragul de detecție specific panelului, corespunzătoare concentrației minime 

percepute de 50% din populație.  

Odată cunoscut nivelul emisiei de miros generat de sursele de emisie poate fi 

estimată concentrația mirosului în aerul ambiental prin modelarea matematică a 

dispersiei mirosului în aer (Fig. 3). 
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Acest mod de abordare prezintă avantajul posibilității identificării zonelor cu 
potențial ridicat de poluare cu miros și al frecvenței cu care mirosurile afectează 
zonele rezidențiale, dar și derulării unor simulări care să permită identificarea 
eficienței unor măsuri/sisteme de reducere a mirosului. 
 

  
(a) (b) 

Fig. 3 Dispersia mirosului în aer: a) roza vânturilor și b) harta de dispersie. 
 

Lipsa unor standarde adecvate de măsurare directă a concentrației de miros în 
aerul ambiental a fost suplinită prin adoptarea a două standarde de detectare a 
prezenței mirosurilor în aerul înconjurător având la bază același principiu, dar cu 
aplicabilitate diferită: metoda grilei (SR EN 16841-1:2017) și metoda penei de 
poluant (SR EN 16841-2:2017). 

Metoda grilei este o metodă de cercetare statistică care permite determinarea 
frecvenței orare a prezenței mirosului în aer și realizarea unei hărți reprezentative a 
expunerii populației la mirosuri ușor de recunoscut. Metoda penei de poluant permite 
identificarea întinderii zonei afectate de emisiile de miros aferente unei surse 
cunoscute sau pentru estimarea ratei de emisie a mirosului, în situațiile în care 
măsurările concentrației nu se pot realiza în mod obiectiv. Ambele metode utilizează 
pentru detecția prezenței mirosului evaluatori umani cu o sensibilitate normală la 
miros, instruiți, validați și verificați periodic conform cerințelor standardului de 
olfactometrie dinamică, SR EN 13725:2003. Metodele presupun deplasarea pe teren 
pentru testele de detectare miros a unui număr de evaluatori validați (minim 8) pentru 
o perioadă de minim 6 luni, cu frecvență zilnică, astfel încât să poată fi stabilită 
distribuția frecvenței mirosurilor în zona evaluată sau întinderea zonei afectate în 
condiții meteorologice specifice climei locale. Impedimentele metodelor constau în 
necesitatea utilizării unor evaluatori validați, durata mare a testelor, necesitatea 
acoperirii întregii game de valori a parametrilor meteorologici de pe parcursul unui an 
și obligativitatea menținerii acelorași evaluatori pe toată perioada de derulare a 
studiului. 
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La ce valori ne raportăm? 

Deși nu există o abordare unitară, în majoritatea statelor europene cu legislație 

de mediu specifică, nivelul de miros în aerul înconjurător este limitat sub formă de 

concentrație medie orară maximă, fiind în general permis un număr de ore (în general 

< 2% din an) în care se acceptă depășirea acestor valori. De asemenea, sunt limitate 

distinct emisiile generate de instalațiile noi și cele aflate în exploatare la momentul 

reglementării. 

Majoritatea acestor limite se încadrează în intervalul 2-7 OUE/m3 în zonele 

rezidențiale, de cele mai multe ori fiind completate de un număr maxim de ore în care 

aceste valori pot fi depășite (în general 150 ore) sau de valoarea percentilei 98, astfel 

încât în studiile de modelare matematică a dispersiei să se evite interpretarea 

rezultatelor prin raportare la cele mai mari valori estimate, valori care pot fi 

considerate excepții datorate unor condiții meteorologice nefavorabile, extreme. 

Conformarea cu aceste limite se realizează prin determinarea concentrației de miros 

la sursă și utilizarea programelor de modelare matematică în condiții meteorologice și 

topografice caracteristice zonei studiate. În situațiile în care se impune evaluarea 

impactului asupra stării de sănătate și confort a populației este indicată determinarea 

suplimentară a factorilor FIDOL (frecvență, intensitate, durată, caracter ofensiv, 

locație), pentru care sunt dezvoltate standarde/ghiduri/metodologii specifice. 

Apariția standardelor de prezență a mirosului a adus mici modificări la nivel 

legislativ în statele din Uniunea Europeană, care au introdus reglementări specifice 

pentru miros. Până în prezent doar Germania și Austria și-au modificat legislația de 

mediu, introducând limite de expunere pe miros, astfel încât să fie posibilă aplicarea 

ambelor tipuri de standarde (concentrație și prezență) în lucrările de evaluare 

solicitate operatorilor economici. 

 

Unde ne situăm în contextul european? 

România, ca stat european, a preluat și se află în curs de implementare a 

reglementărilor privind emisiile de poluanți în mediu și a standardelor de metodă 

privind determinarea concentrației de miros/detecția prezenței mirosului în aer. Astfel, 

odată cu preluarea Concluziilor BAT (BATC), adoptate prin Deciziile Comisiei 

Europene în vederea facilitării implementării Directivei 2010/75/UE vizând controlul 

principalelor activități industriale, agenții economici care desfășoară activități potențial 

poluatoare cu miros au obligativitatea implementării unor măsuri de prevenire/reducere 

a emisiilor de miros precum: i) măsurări ale concentrației de miros la emisii sau în 

aerul ambiental conform standardelor prezentate mai sus, ii) intocmirea unui plan de 

gestionare a mirosului și/sau iii) elaborarea unui studiu de evaluare a nivelului de 

miros prin modelarea matematică a dispersiei mirosului in aer. 

În România au fost realizate de către INCD ECOIND - singurul laborator 

acreditat RENAR pentru măsurarea concentrației mirosului emis în aer prin 

olfactometrie dinamică conform standardului SR EN 13725:2003 - măsurări ale 

concentrației de miros emis în aer din surse dirijate și de suprafață, dar și studii de 

evaluare a nivelului de miros în aerul ambiental prin modelarea matematică a 

dispersiei mirosului în aer, ale căror rezultate au stat la baza unor studii de impact al 

mirosului asupra sănătății. Astfel de studii au fost realizate pentru operatorii 

industriali din domeniul reciclării hârtiei, depozitării și incinerării deșeurilor, 

petrochimiei, epurării apelor uzate etc. Rezultatele studiilor au evidențiat existența 

unor zone situate în vecinătatea agenților economici  unde concentrațiile de miros în 
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aer depăsesc pragul de percepție a mirosului pentru 50% din populație (1 OUE/m3), 

situație care necesită implementarea unor măsuri de reducere a mirosului și 

menținerea sub control permanent a proceselor tehnologice. 

Un prim pas important în reglementarea domeniului în România l-a 

reprezentat intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea 

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, așa numită Lege a mirosului, care, prin 

intermediul normelor de aplicare aflate în dezbatere publică, încearcă să stabilească 

valori limită/limite la expunere pentru miros prin metodologia de stabilire a 

disconfortului olfactiv (anexa 1) și conținutul planului de gestionare a disconfortului 

olfactiv (anexa 2). 

În concluzie putem aprecia că din punct de vedere al gestionării poluării 

aerului cu miros, după intrarea în vigoare a metodologiilor de aplicare ale Legii 

123/2020, România va intra în rândul statelor europene care au reglementat acest 

domeniu cu puternic impact asupra confortului populației. 

 

 

Drd. ecolog Andrei VASILE, Dr. ing. Elena BUCUR 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND 

București 

elena.bucur@incdecoind.ro  

andrei.vasile@incdecoind.ro  
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Al XXVI-lea Simpozion Internaţional de Bioelectrochimie şi 

Bioenergetică al Societăţii de Bioelectrochimie 

(BES 2021) 

 

 

Cel de-al XXVI-lea Simpozion Internațional de Bioelectrochimie și 

Bioenergetică al Societății de Bioelectrochimie (XXVIth International Symposium on 

Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society) dedicat 

rolului biochimiei în îmbunătățirea calității vieții, cu tematica „Bioelectrochemistry 

for Improved Life Quality”, planificat inițial să aibă loc în inima Transilvaniei, la 

Cluj-Napoca, în perioada 9-13 mai 2021, s-a desfășurat în cele din urmă online, având 

în vedere situația pandemică (http://www.bes2021.org).  

 Scopul principal al simpozionului a fost acela de a oferi un cadru larg de 

dezbatere privind diferite domenii şi aspecte ale bioelectrochimiei, de a disemina 

cunoștințele specifice acestor domenii și de a oferi o oportunitate doctoranzilor și 

tinerilor cercetători să-și extindă cunoștințele cu privire la aspectele fundamentale și 

practice ale cercetării bioelectrochimice moderne. 

Simpozionul a abordat principalele aspecte din ariile interdisciplinare foarte 

variate ale Bioelectrochimiei și Bioenergeticii, în special pe cele din domeniul 

analizei de mediu și analizelor biomedicale, acordând un spaţiu larg materialelor 

inteligente nanostructurate și polimerilor redox, biosenzorilor, celulelor 

biocombustibile, biocoroziunii, transportului de electroni în sistemele biologice, 

recunoașterii moleculare, precum şi multor altor subiecte la fel de interesante. 

Subsecţiunile simpozionului au fost următoarele: 

1. Materiale inteligente pentru bioelectrochimie 

2. Senzori electrochimici pentru diagnostic și monitorizarea terapiei 

3. Câmpuri electrice și magnetice pulsate în biologie, medicină și 

biotehnologie 

4. Bioenergetica și biosinteza 

5. Filme microbiene și biocoroziune 

6. Transportul electronilor în sistemele biologice - teorie și experiment. 

Cu această ocazie a fost programată o extinsă şi valoroasă selecție de prelegeri 

susținute de personalităţi ştiinţifice de vârf care au prezentat tendințele actuale în 

domeniile majore de cercetare ce implică investigații electrochimice. Pentru a 

http://www.bes2021.org/


Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXVIII, 3/2021 47 

încuraja discuțiile pe teme de interes și pentru a promova posibile colaborări viitoare, 

a fost organizată o sesiune specială de postere dedicată tinerilor cercetători. 

Ceremonia de deschidere a debutat duminică, 9 mai 2021, cu mesajele de bun 

venit ale domnului Lo Gorton, președintele BES, doamnei Anca Dana Buzoianu, 

rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu” și Robert 

Săndulescu, președintele comitetului de organizare, fiind urmată de conferințele celor 

doi laureați ai Premiului Gilulio Milazzo, Lluis Mir (Université Paris-Saclay, 

France), intitulate Electroporation, from Fundamentals to Medical Applications, 

respectiv al Premiului Luigi Galvani, Francesco Ricci (University of Rome, Tor 

Vergata, Italy), DNA-based Nanodevices for Sensing Applications. 

Lucrările celui de-al XXVI-lea Simpozion Internațional BES 2021 au 

continuat apoi pe toate cele șase subsecțiuni de luni până joi la prânz, fiind prezentate 

176 de comunicări științifice de cel mai înalt nivel și anume: 5 conferințe plenare, 13 

conferințe tematice, 3 conferințe invitate, 81 de comunicări orale și 74 de prezentări 

poster. Prezentăm mai jos, autorii și titlurile conferințelor, numele prezentatorului 

fiind evidențiat cu litere aldine. 

Conferințe plenare 

1. Guillermo C. BAZAN (University of Singapore), Living Bioelectrochemical 

Composites 

2. David CAHEN (Weizmann Institute of Science, Israel), Proteins as Bio-

electronic Materials 

3. Serge COSNIER (Université Grenoble Alpes), Toolbox based on 

Nanoobjects for the Design of Bioelectrochemical Devices 

4. Hubert GIRAULT (EPF Lausanne), Sorour Darvishi, Wanderson da Silva 

Oliveira, Bhawna Nagar, Yingdi Zhu, From printed electrodes to scanning 

electrochemistry microscopy for bacteria and biofilms monitoring 

5. Damijan MIKLAVČIČ (University of Ljubljana, Slovenia), Electroporation 

based Technologies and Treatment 

Conferințe tematice 

1. Paolo Actis (University of Leeds, UK) Mukhil Raveendran, Andrew J. Lee, 

Christoph Wälti, DNA Nanostructures for Single-Molecule Biosensing 

2. Francesco Paolucci (Università di Bologna, Italy) Giovanni Valenti, Sara 

Rebeccani, Massimo Marcaccio, Insight into the Mechanism of Coreactant 

Electrochemiluminiscence Empower its Analytical Strenght 

3. Phil N. Bartlett (University of Southampton, UK), Mediated and Direct 

Electron Transfer 

4. Petra Hellwig (Université de Strasbourg, France) Iryna Makarchuk, Anton 

Nikolaev, Schara Safarian, Alexander Thesseling, Thorsten Friedrich, Hartmut 

Michel, Tomoichirou Kusumoto, Junshi Sakamoto, Frederic Melin, 

Electrocatalytic studies on membrane proteins from bacterial respiratory chains 

5. Tautgirdas Ruzgas (Malmö University, Sweden), Franz Cell Setup for 

Evaluation of Epirermal Biosensing Approaches 

6. David H. Waldeck (University of Pittsburgh, USA) Jimeng Wei, Caleb Clever, 

Jose Rivas, Brian Bloom, Electron Transfer and Spin Selectivity in Biomolecules 

7. Antoni Ivorra (Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Spain), Injectable 

Wireless Microstimulators based on Electronic Rectification of Volume 

Conducted Currents 
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8. Uwe Schroeder (Technische Universität Braunschweig, Germany), From 

Surface Structuring to Bio-Inorganic Hybrid Systems: How Can We Push the 

Limits of Microbial Biofilm Electrodes? 

9. Arkady A. Karyakin (M.V. Lomonosov Moscow State University, Russia), 

Electrochemical Sensors for Non-invasive Monitoring 

10. Jenny Zhang (University of Cambridge, UK), Photosynthesis on an Electrode 

11. Maria Jesús Lobo-Castañón (Universidad de Oviedo, Spain) Ramón 

Lorenzo-Gómez, Ana Díaz-Fernández, Rebeca Miranda-Castro, Noemí de-los-

Santos Álvarez, Electrochemical Aptasensors for Cancer-Related Biomarkers - 

Moving Towards a More Specific Diagnosis 

12. Nicolas Plumeré (TU Munich, Germany), Protecting Hydrogenases for 

Energy Conversion 

13. Julita Kulbacka (Wroclaw Medical University, Poland) Nina 

Rembiałkowska, Joanna Rossowska, Julia Rudno-Rudzińska, Anna Szewczyk, 

Anna Choromańska, Olga Michel, Agnieszka Chwiłkowska, Jolanta Saczko, 

Vitalij Novickij, Milli-, Micro and Nanosecond PEF in Gastrointestinal 

Related Cancers - in vitro and in vivo Model 

Lectori invitați 

1. Mădălina Maria Bârsan (National Institute of Materials Physics, Măgurele, 

Romania) Caroline G. Sanz, Ariana Șerban, Alexandru Evanghelidis, Ionuț 

Enculescu, Victor C. Diculescu, 3D Flexible Electrodes for In Vivo Measurements 

in Cell Cultures Based on Conductive Electrospun Polymeric Fibers 

2. Marco Rolandi (University of California, Santa Cruz, USA), Closed Loop 

Control of Biological Processes Using Bioelectronics 

3. Felix Sima (National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, 

Măgurele, Romania) S. Orobeti, C. Butnaru, F. Jipa, E. Axente, H. Kawano, 

A. Miyawaki, K. Obata, D. Serien, K. Sugioka, Ultrafast Laser Processing of 

Glass Microfluidic Systems: Application to Cancer Research 

Pentru a încuraja discuțiile pe teme de interes și pentru a promova posibile 

colaborări viitoare, au fost organizate mai multe sesiuni speciale de prezentări poster 

dedicate tinerilor cercetători. Totodată, membrii comitetului științific au selectat 

dintre acestea 30 de lucrări pentru a fi prezentate oral în două sesiuni Flash poster, 

care au fost foarte interesante și apreciate de toți participanții. Juriul format din Lo 

Gorton (președintele juriului), Renata Bilewicz, Ede Bodoki, Victor Diculescu, Fred 

Lisdat, Elisabeth Lojou, Mihaela Moisescu, Wolfgang Schuhmann și Karolien de 

Wael a acordat în final două Premii pentru Cea mai bună prezentare orală și patru 

Premii pentru cel mai bun poster, câte unul pentru fiecare secțiune: 

Best Oral Presentation BES 2021 Cluj-Napoca, Romania 

1. Varvara Pagali (University of Athens, Greece) Dionysios Soulis, Eleftheria 

Stavra, Anastasios Economou, Fabrication of an Electrochemical Enzymatic 

Biosensor for Glycose using a Dual Pen-on-Paper Approach 

2. Ana-Maria Drăgan (”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and 

Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania) Florina Maria Truţă, Mihaela Tertiş, Anca 

Florea, Jonas Schram, Andreea Cernat, Bogdan Feier, Karolien De Wael, 

Cecilia Cristea, Radu Oprean, Electrochemical Fingerprinting of MDMA for 

Fast Analysis in Street and Water Samples Using a Graphene-Based Sensor 

mailto:brett@ci.uc.pt
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Best Poster BES 2021 Cluj-Napoca, România 

1. Sascha Morlock (Technical University Wildau, Germany) Marc Riedel, 

Soraya Höfs, Fred Lisdat, A Bio-hybrid Tandem: Coupling Two Photobioelectrodes 

for High Voltage Energetics 

2. Lorenz Schwaiger (University of Natural Resources and Life Sciences, 

Vienna, Austria) Hucheng Chang, Stefan Scheiblbrandner, Roland Ludwig, 

Measuring Lytic Polysaccharide Monooxygenase Activity on Solid Substrates 

3. Petra Rózsa (University of Szeged, Hungary) Dóra Ágoston, Krisztina 

Bottyán, Edit Szederkényi, Anita Varga, Henriette Ócsai, Eszter Baltás, Lajos 

Kemény, Judit Oláh, Erika Kis, Electrochemotherapy Treatment of Multiple Non-

Melanoma Skin Tumors in a Renal Transplant Patient 

4. Joshua M. Lawrence (University of Cambridge, UK) Eleanor R. Clifford, 

Robert W. Bradley, Laura T. Wey, Xiaolong Chen, Christopher J. Howe, Jenny Z. 

Zhang, Phenazines as low-midpoint potential electron shuttles for photosynthetic 

bioelectrochemical systems 

 

Capturi de ecran de la BES 2021, 9-13 mai 2021, Cluj-Napoca, România 

 

Prof. dr. Robert SĂNDULESCU, Prof. dr. Cecilia CRISTEA 

Disciplina de Chimie Analitică, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

rsandulescu@umfcluj.ro ; ccristea@umfcluj.ro 

mailto:sascha.morlock@th-wildau.de
http://abstracts.bioelectrochemical-soc.org/infiles/doc_production/abs210064.doc
http://abstracts.bioelectrochemical-soc.org/infiles/doc_production/abs210064.doc
mailto:rsandulescu@umfcluj.ro
mailto:ccristea@umfcluj.ro
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A 13-a ediție a Simpozionului cu participare internațională 

 

Noi tendințe și strategii în chimia materialelor avansate, cu 

relevanță în sisteme biologice, tehnică și protecția mediului 
 

 

 

Cea de-a 13-a ediţie a Simpozionului cu participare internațională, organizat 

anual la Timişoara de către Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, 

Academia Română, în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea 

de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului şi sub egida Societăţii de Chimie din 

România, a avut loc în 7-8 Octombrie 2021. În contextul actual al pandemiei de 

COVID-19, simpozionul s-a desfăşurat online.  

Lucrările simpozionul au fost deschise de către Dna Director Dr. Otilia 

COSTIŞOR (Fig. 1), cu un discurs aniversar: 70 de ani de la înfiinţarea Centrului de 

Chimie în Timişoara ca unitate de cercetare a Bazei de cercetări din Timişoara a 

Academiei Române. Au fost evocate momente importante din  istoria cercetării 

timişorene în chimie.  

 

 

 
Fig. 1. Director Dr. Otilia COSTIŞOR în deschiderea simpozionului 

  

 

Manifestarea s-a bucurat de participarea a 65 de cercetători din țară şi 

străinătate – reprezentanți ai unor instituții de învățământ şi cercetare prestigioase. Au 

participat prin susținerea de conferințe plenare Prof. Evamarie HEY-HAWKINS, 

Acad. Cristian SILVESTRU, Prof. Goran UNGAR, Prof. Alessandra CRISPINI, 

Prof. Gary HIX, Dr. Dan PANTOŞ, Prof. Anca SILVESTRU, Prof. Dana Maria 

COPOLOVICI. De asemenea ne-au onorat cu prezența Prof. Snežana U. 

MARKOVIĆ, Prof. Konstantinos DEMADIS şi Dr. Mirabbos HOJAMBERDIEV 

(Fig. 2). Prelegerile prezentate s-au referit la subiecte de mare actualitate.  
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Fig. 2. Cercetători din ţară şi străinătate participanţi cu prezentări plenare la 

simpozion 

 

Prezentări orale ale rezultatelor ştiinţifice au fost susținute de către cercetători 

de la Universitatea din Calabria (Italia), Centrul Naţional de Cercetare din Italia, 

Universitatea din Malaga (Spania), Universitatea din Wolverhampton (Regatul Unit), 

Universitatea din Bath (Regatul Unit) şi Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru 

Poni” (România) (Figura 3) – parteneri ai proiectelor noastre de cercetare. 

Prin personalitățile prestigioase participante, simpozionul reuşeşte an de an să 

îşi îndeplinească obiectivele principale: (i) prezentarea rezultatelor cu impact ale 

cercetării ştiinţifice avansate în domeniul chimiei anorganice şi organice, chimiei 

computaționale, ştiinţei materialelor şi ingineriei, (ii) dezvoltarea de parteneriate 

ştiinţifice de nivel înalt şi (iii) instruirea şi formarea tinerilor cercetători în domeniu. 

Legat de ultimul aspect, tinerii cercetători au avut ocazia de a face cunoscute 

auditoriului rezultatele proprii în cadrul unei sesiuni care a cuprins 38 de postere 

prezentate pe site-ul conferinţei, cât şi printr-o sesiune de prezentare tip Poster 

Flash Talk.  
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Fig. 3. Cercetători din ţară şi străinătate participanţi cu prezentări orale la Simpozion 

 

Lucrările simpozionului au fost completate de prezentarea de către 

reprezentanții firmelor ABL&E-JASCO Romania S.R.L., Agilrom Scientific S.R.L. și 

Ronexprim S.R.L a celor mai performante tipuri de echipamente de laborator și 

accesoriile aferente utilizate în domeniul academic/cercetare. 

Simpozionul s-a încheiat cu cuvântul dnei Director Dr. Otilia COSTIŞOR 

cuprinzand aprecieri privind calitatea lucrărilor ştiințifice prezentate de către 

participanţi, mulţumiri echipei de organizare şi sponsorilor. De asemenea, a fost 

formulată invitaţia de a participa la cea de a 14-a ediţie a Simpozionului. 

 

 

Dr. Elisabeta I. SZERB 

Secretar Ştiințific 

Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, Academia Română 

eszerb@acad-icht.tm.edu.ro 

 

mailto:eszerb@acad-icht.tm.edu.ro
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Eveniment ştiinţific bilateral România-Norvegia 

 

Tradiționala „Chimie de Crăciun” 
 

Ajunsă la ediția a VI-a, întâlnirea cu chimia bucatelor tradiționale din preajma 

sărbătorilor de iarnă este o ocazie așteptată atât de chimiștii din România, cât și de cei 

din Norvegia, dar în egală măsură și de publicul larg, care nu are neapărat preocupări 

în domeniul chimiei.  

În acest an am continuat parteneriatul început anul trecut cu Secția de Chimie 

Alimentară a Societății de Chimie din Norvegia și am realizat o nouă ediție, în limba 

engleză a evenimentului „Chimie de Crăciun”. Cu sprijinul d-lui Hans Jacob Skarpeid 

– președintele Secției de Chimie Alimentară a societății norvegiene și a colegilor din 

Societatea de Chimie din România, am reușit sa reunim vorbitori și participanți din 

ambele țări, atât din sfera celor cu preocupări în domeniul chimiei alimentare, cât și a 

unora cu preocupări în alte domenii. 

 Mediul online a asigurat și în acest an posibilitatea desfășurării evenimentului 

în deplină siguranță și în egală măsură posibilitatea de a ne reuni, pentru 2 ore, 

participanți aflați la mii de kilometrii distanță, printr-un simplu „click”.  

 Așa cum ne-am obișnuit și pentru evenimentul din acest an, am păstrat tipicul 

edițiilor anterioare, însă de această dată tradițiile romanești au fost oglindite perfect de 

tradiții norvegiene legate de Sărbătoarea Crăciunului. Astfel programul a debutat cu o 

prezentare făcută de Dr. Irina Smeu de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare 

pentru Bioresurse Alimentare - IBA București, despre „Țuica fiartă – o băutură tare 

pentru zilele geroase de iarna din România”. Au fost descrise detaliile privind 

obținerea tradițională a acestei băuturi, cât și beneficiile preparării și consumului cu 

moderație în zilele reci de iarnă, chiar și în corelație cu Ignatul.  

 

 
 

În această ediție a Chimiei de Crăciun am avut ocazia să găzduim o 

prezentatoare cu preocupări legate de istoria alimentației. Astfel, d-na Bodil Nordjore, 

cu multă măiestrie, ne-a purtat într-o incursiune istorică legată de apariția diverselor 
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alimente pe masa tradițională de Crăciun din Norvegia, în strânsă corelație cu 

ritualurile religioase legate de această sărbătoare. Tot pentru prima dată la Chimia de 

Crăciun, am avut-o invitată pe d-na Dr. Florența Simion, cercetător la Institutul de 

Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu", care ne-a oferit o altă perspectivă asupra 

tradițiilor legate de sărbătorirea Crăciunului din România, într-o scurtă prezentare 

despre colaci și colinde, cât și a credințelor care însoțesc aceste tradiții. 

Într-un echilibru perfect, ediția a VI-a a Chimiei de Crăciun a fost încheiată de 

prezentarea făcută de dl. Lars Marius Garshol, care a vorbit despre tradiția fermentării 

berii în Norvegia, cât și despre evoluția acesteia în timp, în corelație cu sărbătorile de 

iarnă recunoscute pentru nopțile mai geroase și considerabil mai lungi din Norvegia. 

 

Fig. 1. Organizatorii și vorbitorii ediției a VI-a a Chimiei de Crăciun, desfășurată în 

13 decembrie 2021, online 

 

Deși la momentul pregătirii programului din acest an am fost tentați să credem 

că există o multitudine de diferențe între tradițiile legate de sărbătoarea Crăciunului în 

România și în Norvegia, cu multă bucurie am observat la finalul evenimentului că 

există mai degrabă o multitudine de puncte convergente în ceea ce privește credințele 

și simbolistica care le însoțește în ambele țări. Multe din datinile și credințele ce 

guvernează sărbătorile de iarnă au puncte comune și explicații adânc înrădăcinate în 

credințe legate de renașterea naturii și a oamenilor.  

 

Cristina TODAȘCĂ și Fulvia MANOLACHE 

Secția de Chimie Alimentară a SChR  

todascacristina@yahoo.com  

fulvia.manolache@yahoo.com  

mailto:todascacristina@yahoo.com
mailto:fulvia.manolache@yahoo.com
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