
BULETINUL

SOCIETĂŢII DE CHIMIE DIN ROMÂNIA

FONDATĂ ÎN 1919

Nr. XXIX (serie nouă) 1/ 2022

➢ Vlad Tudor POPA, Omagierea Academicianului Ilie Murgulescu cu prilejul împlinirii a 120 ani de la 

naștere

➢ Maria POPA, In memoriam Profesor dr. ing. Paul Roșca

➢ Valeria HARABAGIU, Marcela MIHAI, Institute de prestigiu - Institutul de Chimie Macromoleculară 

Petru Poni

➢ Cristina ORBECI, Evenimente dedicate mediului – Educație pentru protecția mediului

➢ Amalia ȘTEFANIU, Webinar internațional – Workshopul "Medicines and health improving products

from molecular design to clinical trials"

 

1

2

4

3

65



Societatea de Chimie din România 

Romanian Chemical Society 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Departamentul de Chimie organică Costin NENIȚESCU 

e-mail: buletinschr@gmail.com, 

e-mail: secretariatschr@yahoo.com 

Pagina web: www.schr.org.ro    

Bucureşti, România 

BULETINUL  

Societății de Chimie din România 

1/2022 

COLEGIUL EDITORIAL: 

Coordonator: Eleonora-Mihaela UNGUREANU 

Membri: Marius ANDRUH, Gabriela Elena BADEA, Liana BOGATU, Alina BORA, Anca 

DUȚĂ CAPRĂ, Nicoleta CIOATERA, Lucian GAVRILĂ, Raluca ISOPESCU, Ana 

Maria JOŞCEANU, Carol LEHR, Marcela MIHAI, Adina MUSUC, Michaela Dina 

STĂNESCU, Aurel TĂBĂCARU, Cristina TODAȘCĂ, Monica TOSA 



2 Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXIX, 1/2022 

Copyright 2013, Societatea de Chimie din România. 

Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate Societății de Chimie din România 

Adresa redacției: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

Aplicată şi Ştiința Materialelor, Str. Gh. Polizu 1-7, corp E, etaj 2, Cod  011061; 

Tel:4021402 39 77; e-mail: buletinschr@gmail.com, secretariatschr@yahoo.com, 

Pagina web: www.schr.org.ro     

Coperta 1 

1. Academician Ilie Murgulescu (1902 – 1991)

2. Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni (ICMPP)- Iași

3. Acoperiri pentru protecția suprafețelor – ICMPP

4. Entităţi nano- şi micro-structurate pentru aplicaţii biomedicale specific –

ICMPP

5. Imagine din laborator – ICMPP

6. Domenii de cercetare – ICMPP

Coperta 4 

1. Prof. dr. ing. Paul Roșca (1955 – 2021)

2. Volumul cu lucrǎrile prezentate ȋn cadrul Simpozionul Naţional „Educaţie

pentru un mediu curat”, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii,

Universitatea Politehnica din București,

3. A VI-a ediţie a Concursului studențesc „Antreprenor ȋn Protecția Mediului” –

Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea Politehnica din

București, 28 martie 2022.

Tehnoredactare: 

Prof. dr. ing. Raluca Isopescu 

Prof. dr. ing. Ana Maria Joșceanu  

Informatician Liliana-Sonia Militaru 

Dr. ing. Magdalena Bujduveanu 

ISSN 2066-2971 

mailto:buletinschr@gmail.com
mailto:secretariatschr@yahoo.com


Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXIX, 1/2022 3 

CUPRINS 

Vlad Tudor POPA 

Omagierea Academicianului Ilie Murgulescu cu prilejul împlinirii a 120 ani de la 

naștere  .......................................................................................................................... 4 

Maria POPA 

In memoriam Profesor dr. ing. Paul Roșca ................................................................... 8 

Valeria HARABAGIU, Marcela MIHAI 

Institute de prestigiu - Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni ................. 10 

Cristina ORBECI 

Evenimente dedicate mediului – Educație pentru protecția mediului ......................... 39 

Amalia ȘTEFANIU 

Webinar internațional – Workshopul "Medicines and health improving products from 

molecular design to clinical trials" .............................................................................. 48 



4 Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXIX, 1/2022 

Omagierea Academicianului Ilie Murgulescu 

cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naștere 

(1902 – 1991) 

În zilele de 30-31 martie 2022 Academia Română, prin Secția de Științe 

Chimice, în colaborare cu Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei 

Române, a organizat Simpozionul intitulat „120 de ani de la nașterea 

Academicianului Ilie Murgulescu”. Manifestarea a avut loc la Academia Română în 

două sesiuni succesive, organizate astfel: 

• Sesiunea comemorativă: 30 martie 2022, Aula Academiei Române

• Sesiunea de comunicări științifice: 31 martie 2022, Amfiteatrul “Ion

Heliade-Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române

Sesiunea comemorativă a fost deschisă de Academicianul Bogdan C. 

Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române, care a evocat relația de cooperare 

profesională și de prietenie între Profesorii Ilie Murgulescu și Cristofor Simionescu, 

creatori de școală și întemeietori de institute de cercetare. Vorbitorul a subliniat 

relația complicată cu factorul politic, folosită cu inteligență de cei doi fondatori în 

activitatea lor de „constructori” în învățământ și cercetare. Diverse aspecte ale acestei 

relații au fost abordate și în alocuțiunile ce au urmat. Detalii personale și fotografii 

inedite au fost prezentate cu această ocazie. 
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În continuare Academicianul Marius Andruh, Președintele Secției de Științe 

Chimice, a vorbit despre formarea profesională a Profesorului Murgulescu, doctoratul 

în chimie anorganică (coordinativă) obținut în 1930 cu Magna cum laude la Cluj, 

urmat de specializarea (între 1932 și 1933) la Universitatea din Leipzig care au 

determinat orientarea sa către chimia fizică. A fost subliniată anvergura enciclopedică 

a Profesorului Murgulescu, ilustrată prin contribuții științifice și didactice în toate 

domeniile chimiei fizice și citată afirmația informală a acestuia: „Cu mine moare 

ultimul om care a știut toată chimia fizică”. 

În alocuțiunea intitulată Academicianul Ilie Murgulescu – omul și opera. Dr. 

Niculae I. Ionescu, Membru de onoare al Academiei Române, a făcut o amplă trecere 

în revistă a traseului profesional și administrativ al Profesorului Murgulescu. 

Construcția din temelii și dezvoltarea ulterioară a Institutului de Chimie Fizică din 

București au fost detaliate minuțios, cu sublinierea viziunii cuprinzătoare a 

fondatorului.  

Sesiunea a continuat cu prezentarea Dr. Ioana Demetrescu, Profesor Emeritus 

la Universitatea Politehnica din București, intitulată Academician I.G. Murgulescu, 

profesor, cercetător și om de excepție. Vorbitoarea a evidențiat activitatea laborioasă 

de construcție a catedrei de chimie fizică la Facultatea de Chimie a Universității din 

București, prin formarea și dezvoltarea specialiștilor în domeniile chimiei fizice și 

promovarea lor ca lideri de disciplină. 

Intervenția doamnei Academician Maria Zaharescu, intitulată Academicianul 

Ilie Murgulescu și primele cercetări în domeniul compușilor oxidici în Institutul de 

Chimie Fizică, a conținut cea mai autorizată mărturie privind dezvoltarea unei direcții 

noi de cercetare în institut: chimia fizică a materialelor oxidice. Vorbitoarea a fost ea 

însăși participantă activă la acest proces de dezvoltare și continuatoare a direcției 

preconizate de Profesorul Murgulescu. Acesta a desemnat-o șef de laborator (cel mai 

tânăr cercetător în această funcție din istoria institutului), calitate în care a funcționat 

peste 40 de ani. 

Alocuțiunea Profesorului Claude Nicolau, Membru de Onoare al Academiei 

Române, intitulată Ilie G. Murgulescu – dascăl incomparabil, a fost prezentată de 
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Dr. Ioan Balint, director al Institutului de Chimie Fizică. Profesorul Nicolau a adus o 

emoționantă mărturie asupra abilităților didactice ale Profesorului Murgulescu și 

asupra căldurii sufletești manifestate în relațiile cu discipolii săi.  

Intervenția Dr. Speranța Tănăsescu, Profesor Ilie Murgulescu, mentor și 

model profesional, s-a referit la istoria recentă a laboratorului de Termodinamică 

chimică, pe care îl conduce, trecând cu minuțiozitate în revistă ultimele rezultate ale 

cercetărilor din cadrul laboratorului.  

În continuare, Dr. Nicolae Totir a susținut prezentarea intitulată Profesorul 

Ilie Murgulescu – Părintele Școlii de Chimie Fizică din România, în care, pe lângă 

reluarea unor date biografice și descrierea contextului istoric, a revelat calitățile 

umane și numeroasele gesturi de mare generozitate și curaj (în condițiile de atunci) pe 

care Profesorul le-a făcut față de studenți sau cercetători aflați în dificultate din 

motive politice. 

A urmat Dr. Dan-Florin Anghel a cărui alocuțiune, Academicianul Ilie 

Murgulescu – Întemeietorul Laboratorului Chimia Coloizilor din Institutul de Chimie 

Fizică al Academiei Române, a relatat istoria dezvoltării laboratorului coloizi din 

Institutul de Chimie Fizică. Existența acestui laborator este încă o dovadă a relațiilor 

de strânsă colaborare și prietenie dintre întemeietori de școală și fondatori de institute, 

Profesorii Ilie Murgulescu și Cristofor Simionescu. 

În final, intervenția Dr. Vlad Tudor Popa intitulată Profesorul Ilie Murgulescu 

– amintiri din cea de-a doua sferă de coordinație a analizat ideea relației de magistru 

– discipol pe care s-a întemeiat și dezvoltat școala de chimie fizică bucureșteană. Cea 

mai mare parte dintre apropiații Profesorului (prima sferă de coordinație) i-au fost 

doctoranzi și, la rândul lor, au condus doctoratele cercetătorilor maturi din institutul 

de astăzi. Printr-o fericită coincidență, sesiunea comemorativă s-a încheiat „rotund”: 

pasiunea pentru pescuit montan, dezvăluită în deschidere de Academicianul Bogdan 

C. Simionescu, a fost ilustrată cu două fotografii la pescuit ale Profesorului 

Murgulescu. Din înregistrări audio ale Profesorului, calculând pe tablă funcții de 

partiție la un curs de cinetică, și o celebră înregistrare a cvintetului cu pian 

„Păstrăvul” al lui Franz Schubert, s-au realizat câteva minute de mixaj audio între 

vocea Profesorului Ilie Murgulescu și muzica interpretată de Jacqueline DuPré, 

Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman și Zubin Mehta. Acestea, 

împreună cu fotografii ale Profesorului, în mână cu creta (la tablă) și cu undița (pe 

malul Lotrului), au încheiat sesiunea comemorativă. 
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Sesiunea de comunicări științifice a cuprins prezentări din cadrul Institutului 

de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române și din cadrul 

Departamentului de Chimie Fizică al Facultății de Chimie din Universitatea 

București. 

 

Din partea Institutului de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” al Academiei Române s-au 

susținut următoarele comunicări: 

 

Fănică Cimpoeșu: Chei noi pentru vechi cuvinte-cheie. Regândind 

paradigmele chimiei structurale în era calculatoarelor, evitând modele și rutina 

Florentina Maxim: Termodinamica transformărilor de fază din domeniul 

supercritic al apei 

Monica Pavel: Degradarea fotocatalitică a fenolului sub lumina solară 

utilizând perovskiți stratificați modificați cu cupru 

Mihai Marian Radu: Creșterea prin tratament laser a eficienței procesului de 

separare a purtătorilor de sarcină în filmele de TiO2 formate spontan 

Irina Atkinson: Biosticle dopate cu Ce pentru aplicații potențiale în 

reconstrucția osoasă 

Raul-Augustin Mitran: Nanorestrângerea fazelor anorganice în silice 

mezoporoasă pentru obținerea materialelor de stocare de energie termică la 

temperaturi înalte 

Anca Ruxandra Leontieș: Imobilizarea lacazei pe suport polimeric pentru 

degradarea coloranților textili 

Diana Vișinescu: Magnetochimia unor combinații complexe heterometalice de 

tipul 3d-4f cu cianură în punte: pătrate moleculare și polimeri de coordinație. 

Compuși model pentru magnetismul molecular și noi tipuri de nanomagneți 

moleculari 

Hermine Stroescu: Structuri de tipul PMMA/ZnO(nanofire) depuse pe substraturi 

diferite pentru aplicații piezoelectrice 

 

Din partea Departamentului de Chimie Fizică al Facultății de Chimie din 

Universitatea București s-au susținut următoarele comunicări: 

 

Elena Pincu: Studiul termodinamic al amestecurilor eutectice 

Bogdan Jurca: Reacții în sisteme heterogene: investigații cinetice în reactor 

continuu tubular 

 

 

Dr. Vlad Tudor Popa  

Președintele Secției de Chimie Fizică a SChR 

e-mail: vtpopa@ich.ro 
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In memoriam 

 

Prof. univ. dr. ing. PAUL ROȘCA 

(1955 – 2021) 

 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie a pierdut în data de 

18 decembrie 2021 pe distinsul coleg și prieten, Prof. univ. dr. ing. PAUL ROȘCA, 

născut la 4 decembrie 1955 în localitatea Drajna, județul Prahova. 

Profesorul Paul Roșca a fost unul dintre absolvenții străluciți ai Facultății de 

Tehnologia şi Chimizarea Ţiţeiului şi Gazelor din Ploiești, promoția 1980. Dragostea 

pentru meseria de inginer chimist, dar și vocația de dascăl, și-au dat mâna și l-au adus 

înapoi pe tânărul Paul Roșca doi ani mai târziu, în cadrul facultății pe care o absolvise, 

ca proaspăt asistent universitar. Începând cu anul 1982, a semnat un legământ pe viață 

cu facultatea căreia i s-a dăruit vreme de aproape 40 de ani ca dascăl, cercetător, 

specialist și nu în ultimul rând, decan. 

În această perioadă a parcurs toate gradele didactice, de la asistent, până la 

profesor universitar, obținând în anul 1998 titlul de Doctor în Chimie, specializarea 

Tehnologia Petrolului și Petrochimie. În acești ani a îndrumat destinele a mii de 

studenți, cărora le-a fost un dascăl apropiat și apreciat. Pentru o parte dintre ei, a fost 

un mentor, reușind să aprindă în ei dorința de a urma o carieră academică și de a i se 

alătura în nobila profesie de dascăl în cadrul facultății. 

Ca cercetător, avea o iscusință aparte în deslușirea tainelor acestei nobile 

profesii de inginer în prelucrarea petrolului, contribuind la rezolvarea multor 

probleme cu care specialiștii din mediul industrial se confruntau și care se îndreptau 

către el având siguranța că vor primi răspunsul corect. Meritele științifice i-au fost 

încă o dată recunoscute prin acordarea dreptului de conducere de doctorat pe care l-a 

obținut în anul 2008. În această calitate a îndrumat realizarea unor teze de doctorat de 

valoare, deschizând totodată și noi căi în cercetarea științifică. 
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Profesorul Paul Roșca a fost decanul cu cel mai îndelungat mandat din istoria 

Facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie, căreia i-a condus destinele între anii 

2004 – 2016. În această perioadă s-a dăruit mai mult ca niciodată facultății care era 

pentru el a doua familie, contribuind esențial la reușita multor acțiuni menite să 

consolideze prestigiul facultății și chiar al Universității Petrol–Gaze din Ploiești, 

pentru care a deținut o perioadă și poziția de prorector. A fost membru al Societății de 

Chimie din România din anul 2000. 

Mai presus însă de toate aceste realizări, profesorul Paul Roșca a fost OM și a 

fost, pentru o bună bucată de vreme, emblema Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi 

Petrochimie. Așa va rămâne pentru colegii care deja îi simt lipsa! 

Șef lucrări dr. ing. Maria Popa 

Departamentul Ingineria Prelucrării Petrolului și Protecția Mediului 

Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie 

e-mail: mpopa@upg-ploiesti.ro 
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Institute de prestigiu din România 

Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni 

Misiune, viziune 

Sub înalta coordonare a Academiei Române, misiunea principală a Institutului 

de Chimie Macromoleculară Petru Poni (ICMPP) constă în acumularea, diseminarea 

și valorificarea de cunoștințe obținute prin cercetare fundamentală și aplicativă, în 

domenii de interes la nivel național, european şi internaţional. Pentru a atinge 

dezideratul excelenței în cercetare, obiectivele strategice ale Institutului vizează 

performanța în educarea și specializarea resursei umane (doctorat, post-doctorat) sau 

sunt orientate spre aplicarea rezultatelor științifice prin transfer de cunoștințe și 

tehnologii ori spre asigurarea de servicii și consultanță pentru agenți economici. 

Programul de cercetare al institutului, axat pe domeniul principal de cercetare 

– ştiinţa polimerilor și materialelor polimere – a fost reconsiderat periodic, atât prin

implementarea unui sistem de apel intern de propuneri de proiecte, cât şi prin 

promovarea domeniilor considerate strategice pentru Institut, propuse de către 

Consiliul ştiinţific. O selecție judicioasă a resursei umane pe categorii profesionale a 

condus la o structură de personal echilibrată, atât pe categorii de vârstă (cca 30% sunt 

tineri sub 35 de ani), cât și prin experiență. 

Direcții de cercetare 

Domeniile principale de cercetare ale institutului cuprind studii asupra 

biomaterialelor (sisteme de eliberare controlată de medicamente, vectori nonvirali 

pentru transport de acizi nucleici, hidrogeluri pentru inginerie tisulară), (micro, 

nano)materialelor electro- şi optoactive pentru micro/nanoelectronică și industria 

energetică (compozite, hibrizi organici-anorganici, polirotaxani semiconductori), 

materialelor pentru protecţia mediului ori cu privire la valorificarea complexă a 

biomasei vegetale și sunt reflectate în planurile anuale aprobate de Academia 

Română. 
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Necesitatea de dezvoltare și menținere în stare de funcționare a 

infrastructurii de cercetare a impulsionat eforturi importante ale cercetătorilor 

Institului pentru accesarea de finanțări competitive, având drept rezultat creşterea 

procentuală a finanţării din surse alternative în totalul veniturilor institutului, în unii 

ani fondurile din finanțarea competitivă depăşind finanţarea directă din bugetul 

Academiei Române. Rămâne încă un deziderat accesarea resurselor private – 

insuficient prezente, active şi solide financiar la scară naţională – care, în perioada 

ultimilor 15 ani, nu au depăşit 3-4% din veniturile Institutului. 

Program de cercetare 2021– 2027 

Programul de cercetare COMPUȘI MACROMOLECULARI ȘI 

MATERIALE POLIMERE AVANSATE, 2021-2027, își propune îmbunătățirea 

performanței instituționale a ICMPP, cu posibilități de dezvoltare în domenii de 

interes pentru România și Uniunea Europeană, prin susținerea și dezvoltarea 

competențelor de cercetare existente la nivelul ICMPP precum și a capacității de 

transfer a unor rezultate aplicabile.  

Programul de cercetare este structurat în nouă Subprograme, care sunt 

realizate prin colaborarea unor grupuri de cercetare din cadrul Laboratoarelor ICMPP: 

• Laborator Centrul de cercetări avansate pentru bio-nano-conjugate și

biopolimeri

• Laborator Poliadiție și fotochimie

• Laborator Policondensare și polimeri termostabili

• Laborator Polimeri funcționali

• Laborator Polimeri naturali. Materiale bioactive și biocompatibile

• Laborator Polimeri anorganici

• Laborator Polimeri electroactivi și plasmochimie

• Laborator Chimia fizică a polimerilor

• Laborator Fizica polimerilor și materialelor polimere.

✓ Subprogram 1. Structuri supramoleculare bio-inspirate și 

materiale avansate cu aplicații în tehnologii emergente 

Inspirat de nevoia ancestrală de a imita natura, progresul polimerilor sensibili 

la stimuli se bazează pe căutarea unor arhitecturi și mecanisme pentru a ajunge la 

inteligența biologică într-un mod mai puțin complicat. Aceste constructe 

macromoleculare sunt capabile să-și modifice forma, volumul, solubilitatea, 

aranjamentul supramolecular și alte 

atribute structurale sau fizico-

chimice ca răspuns la un declanșator 

extern. Majoritatea eforturilor de 

cercetare care sunt dedicate 

subiectului se bazează pe 

răspunsurile individuale sau 

cooperante la doi factori 

declanșatori majori: temperatura și 

pH-ul. În mod similar proceselor 

biologice, reacția inteligentă globală este suma diferitelor interacțiuni sinergice, cum 

ar fi alterarea legăturii H, modificările electrostatice sau ionizarea. Luate una câte 
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una, aceste schimbări au o natură subtilă, slab energetică, dar se adună de-a lungul 

structurii macromoleculare în modificări solide și răspunsuri relevante din punct de 

vedere biologic. Cercetarea noastră acoperă subiecte diverse, de la purtătorii de 

bioagenți, biosinteză, cartografierea genotipică și creșterea celulelor, până la canale 

artificiale de apă și explorarea metodelor de investigare, livrarea de medicamente și 

gene, dezvoltarea antioxidanților și bioimagistică. Obiectivul central al 

subprogramului este de a dezvolta entități funcționale supramoleculare, capabile să 

funcționeze drept unelte în aplicații ale nanomedicinei și de a încerca să răspundem 

solicitărilor companiilor bio-farma, care spun “Noi avem molecule, dați-ne o unealtă” 

(“We have the molecules, give us the tools!”). 

Tematicile de inters major, reprezentând direcțiile strategice ale colectivului, 

sunt: (i) sisteme sensibile la temperatură și pH, (ii) cadre glicodinamice, (iii) vectori 

polimerici non-virali, (iv) nanoconjugate metalice și (v) instrumente organice 

inteligente. Ne-am îndreptat cercetarea către instrumente sintetice inteligente, 

insuficient explorate, furnizând detalii de design și mecanisme de acțiune, care au 

condus la receptivitate la stimuli sau la promisiuni biomedicale. Acestea reprezintă 

puncte de plecare suplimentare sau căi de cercetare rafinate în căutarea unor soluții 

inteligente pentru provocările mereu solicitante ale domeniului biomedical. 

Entităţi nano- şi micro-structurate pentru aplicaţii biomedicale specifice 

În scopul generării de arhitecturi macromoleculare complexe, capabile să 

îndeplinească funcții biologice, s-au dezvoltat strategii eficiente, care au la bază, pe 

de-o parte, utilizarea entităților funcționale 

(macro)moleculare drept unități de 

asamblare (building blocks), iar pe de alta, 

combinarea alternativelor convenționale și 

noi de preparare a respectivelor unități. 

Asigurarea concomitentă a performanțelor 

fizico-chimice, biologice și a 

prelucrabilității, cu relevanță în aplicațiile 

clinice, impune combinarea de materiale din 

clase și subclase diferite (materiale 

organice/anorganice, polimeri sintetici și 

naturali etc.), dar și a unor procedee şi 

sisteme din domenii diferite de aplicare. 

De asemenea, sunt studiate și 

materiale multifuncționale pe bază de 

polimeri conjugați (semi)conductori, o 

tematică recentă la nivel internațional. 

Strategiile de proiectare ale acestor 

materiale abordează concepte moderne, care permit programarea, încă de la faza de 

design, a proprietăților finale și a adaptabilității proprietăților intrinseci ale acestor 

polimeri la scară supramoleculară. 

Aplicațiile vizate pentru aceste materiale sunt dintre cele mai diverse, de la 

terapia regenerativă a țesuturilor, la diagnosticarea timpurie a cancerului sau a altor 

boli rare prin diverse tehnici imagistice, până la biosenzori sau alte tipuri de 

dipozitive bioelectronice implantabile. 
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• Synthesis, computational studies, and assessment of in vitro activity of squalene derivatives as

carbonic anhydrase inhibitors; L. Clima, B.F. Craciun, A. Angeli, A. Petreni, A. Bonardi, A.

Nocentini, F. Carta, P. Gratteri, M. Pinteala, C.T. Supuran; ChemMedChem 15, 2052-2057 (2020)

• In vitro and in vivo antioxidant activity of the new magnetic-cerium oxide nanoconjugates;

I.A. Turin-Moleavin, A. Fifere, A.L. Lungoci, I. Rosca, A. Coroaba, D. Peptanariu, V.

Nastasa, S.A. Pasca, A.C. Bostanaru, M. Mares, M. Pinteala; Nanomaterials 9, 1565 (2019)

• 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) end-group functionalized poly-ε-caprolactone (PCL):

Self-assembly in organic solvents and its coincidentally observed peculiar behavior in thin

film and protonated media; A.-D. Bendrea, L. Cianga, G.-L. Ailiesei, E.-L. Ursu, D. Göen

Colak, I. Cianga; Polymers 13, 2720 (2021)

Sisteme supramoleculare micro- și nanostructurate: proiectare, sinteză și aplicații 

Eforturile actuale pentru îmbunătățirea calității vieții sunt strâns legate de 

cercetare și inovare, în special în știința materialelor. Materialele avansate noi pot 

avea un impact major asupra problemelor sociale existente cum ar fi calitatea 

mediului, calitatea serviciilor medicale, 

economia circulară și siguranța alimentelor. 

Proiectarea și obținerea de materiale noi cu 

proprietăți specifice pentru aplicații directe în 

domeniile amintite nu pot fi întotdeauna 

realizate doar prin procedee de sinteză simple. 

Fabricarea materialelor cu precizii structurale 

la nivel atomic, molecular, nano și micro 

devine crucială pentru obținerea de materiale 

optimizate pentru funcțiile vizate. 

Chimia supramoleculară oferă 

posibilități vaste pentru proiectarea moleculelor cu proprietăți interactive. Marea 

varietate de interacțiuni supramoleculare disponibile oferă 

posibilități infinite pentru construirea diverselor structuri non-

covalente cu proprietăți și funcționalități controlabile. Suntem 

specializați în utilizarea chimiei supramoleculare a auto-

asamblării derivaților de guanozină pentru prepararea de 

hidrogeluri injectabile și eficiente pentru administrarea de 

medicamente sau aplicații de suport celular. În plus, sunt 
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investigate interacțiunile de tip gazdă-oaspete pentru sinteza de sisteme noi 

fluorescente pentru marcarea celulelor și a organelor celulare. 

• Injectable thixotropic β–cyclodextrin–functionalized hydrogels based on guanosine quartet

assembly; M.C. Sardaru, I. Rosca, S. Morariu, E.L. Ursu, R. Ghiarasim, A. Rotaru; Interna-

tional Journal of Molecular Science 22, 9179-9195 (2021)

• Single-walled carbon nanotubes–G-quadruple hydrogel nanocompositematrixes for cell sup-

port applications; E.L. Ursu, G. Gavril, S. Morariu. M. Pinteala, M. Barboiu, A. Rotaru; Ma-

terials Science and Engineering C 111, 110800 (2020)

• Cyclodextrin encapsulated pH sensitive dyes as fluorescent cellular probes: self-aggregation

and in vitro assessments; M.C. Sardaru, O. Carp, E. Ursu, A. Craciun, C. Cojocaru, M. Silion,

V. Kovalska, I. Mangalagiu, R. Danac, A. Rotaru; Molecules 25(19), 4397-4412 (2020)

Senzori electrochimici: de la materiale nanostructurate electroactive până la 

aplicații specifice pentru sănătate şi mediu 

Nanomaterialele multifuncționale, definite ca fiind capabile să realizeze un 

efect combinat sau mai multe funcții prin funcționalizarea lor multiplă sau combi-

narea cu alte materiale, câștigă o atenție din ce în ce mai mare în ultimii ani în multe 

domenii relevante, 

inclusiv ca agenți de 

transport, în terapia 

in vivo a bolilor, 

precum și în 

dezvoltarea de 

(bio)senzori electro-

chimici și strategii de 

detecție cu 

performanțe 

îmbunătățite.  

Obținerea de nanomaterialele înalt ordonate și integrarea lor în platformele de 

detecție reprezintă subiecte de cercetare de mare interes, prin care ne propunem 

proiectarea și dezvoltarea sistemelor redox nanostructurate anorganice, care să aibă 

cel puțin una din următoarele proprietăți: să aibă activitate electrocatalitică și să ofere 

un semnal măsurabil specific senzorilor, să fie capabile să genereze ori să inactiveze 

speciile reactive radicalice sau să funcționeze ca agenți de transport ai 

medicamentelor. Tehnicile și strategiile inovatoare pentru obținerea de nanomateriale 

nanostructurate ne-au permis dezvoltarea unei noi clase de electrozi modificați chimic 

aplicabili în detecția electrochimică a unor compuși de interes medical (glucoză, 

dopamină, colesterol) sau pentru mediu (H2O2, Pb), precum și abordarea inovativă 

pentru determinarea activității antioxidante folosind tehnici electrochimice (pentru 

piperină) sau cargo-complecși pe bază de nanoparticule magnetice miez-înveliș, care 

imită activitatea superoxid dismutazei. 

• Electrochemical behaviour of piperine. Comparison with control antioxidants; O.E. Carp, A.

Moraru, M. Pinteala, A. Arvinte; Food Chemistry 339, 128110 (2021)

• Innovative non-enzymatic electrochemical quantification of cholesterol; O.E. Carp, M. Pin-

teala, A. Arvinte; Sensors 22, 828 (2022)

• Multifunctional magnetic cargo-complexes with radical scavenging properties, A.-L. Lungoci,

I.-A. Turin-Moleavin, A. Corciova, C. Mircea, A. Arvinte, A. Fifere, N.L. Marangoci, M. Pin-

teala, Materials Science and Engineering C 94, 608-618 (2019)
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Materiale (bio)polimere și arhitecturi nanostructurate multifuncționale pentru 

aplicații specifice 

Grupul de cercetare își propune să aducă contribuții importante în studii de 

modificare, stabilizare și degradare ale materialelor (bio)polimere și arhitecturilor 

nanostructurate multifuncționale: acoperiri ecologice durabile și inovatoare din 

resurse regenerabile pentru protecția suprafețelor împotriva acțiunii factorilor de 

mediu. 

• Epoxy coatings based on modified vegetable oils for wood surface protection against fungal

degradation; L. Roșu, C.-D. Varganici, F. Mustață, D. Roșu, I. Roșca, T. Rusu; ACS Applied

Materials and Interfaces 12, 14443-14458 (2020)

• Sustainable wood coatings made of epoxidized vegetable oils for ultraviolet protection: A re-

view; C.-D. Varganici, L. Roșu, D. Roșu, F. Mustață, T. Rusu; Environmental Chemistry Let-

ters 19, 307-328 (2021)

• Photochemical behavior of polymer modified vegetable oils as eco-friendly wood protective

coatings; D. Roșu, F. Mustață, L. Roșu, C.-D. Varganici; ACS Applied Materials and Inter-

faces 3, 6303-6314 (2021)

✓ Subprogram 2. Sinteza de monomeri și polimeri prin metode chimice 

și fotochimice. Materiale pentru eco- și bio-aplicații 

Obiectivul general al acestui subprogram este de a proiecta și dezvolta noi 

monomeri și polimeri cu înaltă funcționalitate pentru aplicații în eco-tehnologii, 

precum protecția mediului, stocarea de energie și sănătate. 

Structuri polimerice dirijate pentru încorporarea de nanoaditivi, cu aplicații eco-

tehnologice, utilizând metode chimice și fotochimice 

Obiectivul este de a sintetiza noi monomeri și structuri polimerice superioare, 

capabile să asigure o platformă eficientă pentru încorporarea de componente organice 

și/sau nanodimensionale cu scopul de a obține materiale cu aplicabilitate în tehnologii 

ecologice (protecția mediului, fotocataliză, senzori, stocarea energiei, materiale 

dentare etc.). Principalele direcții de cercetare sunt: 

- Prepararea de materiale pe bază de derivați celulozici și nanoparticule de 

CeO2 pentru aplicații în fotocataliză și filtrarea radiațiilor ultraviolete. S-au dezvoltat 

noi fotocatalizatori durabili, cu eficiență bună în lumina solară și ușor de recuperat 

pentru utilizarea în cicluri multiple, pornind de la materiale ieftine și ușor de procurat. 
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A) Mecanismul de

interacțiune dintre 

nanoparticulele de 

CeO2 funcționalizate 

și acetatul de 

celuloză,  

B) Mecanismul

activității 

fotocatalitice a 

filmelor obținute. 

- Elaborarea și dezvoltarea de noi membrane conductoare de protoni pentru 

pilele de combustie. Printr-o metodă 

simplă și eficientă s-au preparat noi 

materiale cu proprietăți conductoare 

plecând de la celuloză funcționalizată cu 

grupări carboxilice și dopată cu o serie de 

compuși heterociclici (1-

hidroxibenztriazol, imidazol, 7-azaindol). 

- Designul, obținerea și 

caracterizarea unor noi biomateriale prin 

integrarea de polimeri naturali și sintetici 

sub formă de rețele polimerice reticulate, 

direcționate spre aplicații medicale: 

eliberarea controlată de agenți terapeutici și regenerarea tisulară. 
• Cellulose: A ubiquitous platform for ecofriendly metal nanoparticles preparation; G. Biliuta,

S. Coseri; Coordination Chemistry Reviews 383, 155-173 (2019)

• Mineralization versus photoreduction of 4-nitrophenol under the influence of surface func-

tionalized CeO2 nanoparticles, hosted by versatile cellulose supports; V. Melinte, A.L. Scuta-

ru, M.E. Culica, S. Coseri; Applied Surface Science 565, 150494 (2021)

• All-polysaccharide hydrogels for drug delivery applications: tunable chitosan beads surfaces

via physical or chemical interactions, using oxidized pullulan; I.A. Duceac, L. Vereștiuc, A.

Coroaba, D. Arotăriței, S. Coseri; International Journal of Biological Macromolecules 181,

1047-1062 (2021)

Materiale poliuretanice ce includ bio-componenți ca perspectivă a chimiei 

ecologice 

 Materiale poliuretanice ce includ bio-componenți (glicerină, ulei de ricin, 

Tween 20, Span 20) ca perspectivă a chimiei ecologice, 

pentru dezvoltarea durabilă și fără deșeuri este obiectivul 

cercetării ultimilor ani. Prin includerea în segmentul hard 

de componente aromatice legate prin lanțuri elastice scurte 

(1,3-propandiol bis (4-aminobenzoat)) s-au obținut 

materiale poliuretanice cu rezistență la tracțiune de 65 

MPa, o alungire la rupere de 850 %, care au prezentat 

stabilitate termică îmbunătățită până la 300°C. Acești 

elastomeri cu performanțe excelente, care prezintă și 

potențial pentru biodegradare, sunt recomandați pentru aplicații biomedicale și prin 

faptul că inelul de benzen cu grupările amină provin din structura acidului 4-

aminobenzoic (Vitamina H1). 
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Prin introducerea în domeniul hard de 

segmente hetero-aromatice (5-amino-1,3,4-

tiadiazol-2-tiol) se îmbunătățesc proprietățile 

fizice, se dezvoltă o dinamică moleculară specifică 

și o relaxare dielectrică complexă. Aceste 

proprietăți, și posibila activitate antibacteriană 

adusă de 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, fac aceste 

materiale poliuretanice adecvate pentru aplicații 

biomedicale și nu numai. 

Pentru a obține proprietăți fizice îmbunătățite s-au introdus componente (poli 

(1,4-butandiol) bis (4-aminobenzoat)) care au crescut mobilitatea polimerului în zona 

domeniului dur. Libertatea crescută de mișcare în domeniile dure îmbunătățeste 

aranjarea cooperantă a componentelor din domeniile dure (uretan, uree, ester și unități 

aromatice) conducând la realizarea de legături 

fizice mai puternice. Această structură a 

generat proprietăți mecanice îmbunătățite, cu 

rezistență la rupere de 45 MPa și alungire la 

rupere de 1100 %. Noile materiale poli (uretan 

uree) oferă proprietăți fizice atractive pentru 

aplicații care necesită rezistență mecanică și 

stabilitate termică mai mari. 
• Synthesis and characterization of novel poly(urethane-urea) elastomers based on 1,3-

propanediol bis(4-aminobenzoate) as chain extender. S. Oprea, V.O. Potolinca, V. Oprea;

Materials Today Communications 22, 100860 (2020).

• New polyurethanes with specific dielectric behavior through included of 1,3,4-thiadiazole

derivative in their structure. S. Oprea V.O. Potolinca, V. Oprea; European Polymer Journal

143, 110177 (2021).

• On improving the physical properties of poly (urethane urea)s by the inclusion of aromatic

amines connected through long aliphatic chains in the hard domain. S. Oprea, V.O. Potolinca;

European Polymer Journal 166, 111035, (2022).

✓ Subprogram 3. Structuri heterocatenare/heterociclice. Sinteză, 

caracterizare, aplicații pentru îmbunătățirea calității vieții 

Activitatea de cercetare este direcționată în principal către obținerea de noi 

structuri heterocatenare, caracterizarea lor structurală și investigarea proprietaților în 

vederea aplicării în domenii de interes contemporan.  

Derivați de chitosan și/sau fenotiazină: sinteză, obținere de materiale, formulare, 

investigare 

Activitățile de cercetare vizează obținerea de hidogeluri, nanofibre și 

formulări pe baza lor. Un rezultat remarcabil îl constituie evidențierea unei metode 

noi de hidrogelare a chitosanului cu monoaldehide, metodă validată pentru un număr 

mare de monoaldehide cu structuri diverse și preluată de alte grupuri de cercetare. 

Hidrogelurile obținute au dovedit potențial de aplicare în (i) sisteme de eliberare 

controlată a medicamenetelor, (ii) sisteme de condiționare a solului, și (iii) sisteme de 

detectare/captare a metalelor grele din apele uzate. O altă realizare este obținerea de 

nanofibre de chitosan mezoporoase prin electrofilare, cu proprietăţi potrivite pentru 

vindecarea rănilor. Au fost, de asemenea, obţinuţi derivaţi PEGilaţi de fenotiazină cu 

capacitate de inhibarea totală a creșterii tumorilor. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56261489100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54407496400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=15748650600&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100369777?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124201424&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=oprea&st2=s&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=4262c40d3d3fbcdc86b5567e9721aa09&sot=anl&sdt=aut&sl=34&s=AU-ID%28%22Oprea%2c+Stefan%22+56261489100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124201424&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=oprea&st2=s&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=4262c40d3d3fbcdc86b5567e9721aa09&sot=anl&sdt=aut&sl=34&s=AU-ID%28%22Oprea%2c+Stefan%22+56261489100%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56261489100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=54407496400&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/25854?origin=resultslist
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• Pegylation of phenothiazine – A synthetic route towards potent anticancer drugs; S. Cibotaru,

V. Nastasa, A.I. Sandu, A.C. Bostanaru, M. Mares, L. Marin; Journal of Advanced Research

37, 279-290 (2022)

• Imination of microporous chitosan fibers-a route to biomaterials with "on demand"

antimicrobial activity and biodegradation for wound dressings; A. Anisiei, I. Rosca, A.I.

Sandu, A. Bele, X. Cheng, L. Marin; Pharmaceutics 14, 117 (2022)

• Designing chitosan based eco-friendly multifunctional soil conditioner systems with urea

controlled release and water retention; M.M. Iftime, G.L. Ailiesei, E. Ungureanu, L. Marin;

Carbohydr. Polym. 223, 115040 (2019)

Materiale polimerice care conțin fosfor, sulf sau azot pentru obținerea de filme, 

membrane sau acoperiri 

S-a urmărit dezvoltarea de materiale multifuncționale, ecologice, pentru 

aplicații în industrie, medicină sau protecția mediului: (i) materiale multifuncționale 

cu rezistență la foc îmbunătățită 

prin utilizarea de aditivi ecologici 

mic-moleculari sau polimeri care 

conțin fosfor, cu rol de 

ignifuganți cu eficiență ridicată și 

toxicitate redusă; (ii) sisteme 

polimerice ecologice sub formă 

de acoperiri sau filme, cu 

proprietăți speciale (rezistență la 

flacără, activitate antimicrobiană, 

proprietăți electrice, optice sau magnetice) pentru aplicații de înaltă performanță în 

domeniile vizate; (iii) membrane din micro- și nanofibre compozite cu proprietăți 

ignifuge sau activitate antimicrobiană; (iv) prepararea de hidrogeluri polimerice cu 

aplicații în domeniul biomedical. În dotarea laboratorului, există un aparat pentru 

realizarea Testului Standard UL-94 și un aparat pentru măsurarea indicelui limita de 

oxigen, utile pentru evaluarea proprietăților ignifuge ale materialelor dezvoltate. 

• Electrospun polyvinyl alcohol loaded with phytotherapeutic agents for wound healing

applications; D. Serbezeanu, A. Bargan, M. Homocianu, M. Aflori, C.M. Rimbu, A.A.

Enache, T. Vlad-Bubulac; Nanomaterials 11, 3336(1-13) (2021).

• Poly(vinyl alcohol)–oligophosphonate eco-friendly composites with improved reaction-to-fire

properties; D. Serbezeanu, T. Vlad-Bubulac, C. Hamciuc, E. Hamciuc, L.M. Gradinaru, G.

Lisa, I. Anghel, I.E. Şofran, I.A. Mocioi, A.A. Enache; Composite Communications 22,

100505 (2020).

• Poly(vinylpyrrolidone)-chitosan hydrogels as matrices for controlled drug release; A.M. Ipate,

D. Serbezeanu, A. Bargan, C. Hamciuc, L. Ochiuz, S. Gherman; Cellulose Chemistry and

Technology 55, 63-73 (2021).
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Materiale polimere membranare pe bază de polisulfone 

Activitățile de cercetare au implicat formularea/proiectarea de materiale compozite 

pe bază de polisulfonă funcționalizată și investigarea/testarea acestora prin exploatarea 

datelor termodinamice ale proceselor fizico-chimice implicite. Ca urmare a proprietăților 

chimice și fizice îmbunătățite, derivate din funcționalizarea chimică controlată a 

polisulfonei prin cuaternizare și/sau combinarea de materiale polimerice (polisulfonă 

cuaternizată/derivați de celuloză), prin efectele lor sinergice au permis proiectarea de 

materiale avansate direcționate spre aplicații practice adresate sănătății omului și 

mediului. 

• New perspectives on development of polysulfones/cellulose derivatives based ionic-exchange

membranes: Dielectric response and hemocompatibility study; A. Filimon, A.M Dobos, V.

Musteata; Carbohydrate Polymers 226, 115300 (2019).

• New approaches for the development of cellulose acetate/tetraethyl orthosilicate composite

membranes: Rheological and microstructural analysis; A.M. Dobos, A. Filimon, A. Bargan,

M.F. Zaltariov; Journal of Molecular Liquids 309, 113129 (2020).

• New Insights on Solvent Implications in the Design of Materials Based on Cellulose Deriva-

tives Using Experimental and Theoretical Approaches; A. Filimon, M.D. Onofrei; Materials

14, 6627, 1-21 (2021).

Corelarea factorilor de mediu şi stres cu studii structurale şi de metabolomică RMN 

în regnul vegetal şi animal 

Direcțiile principale de cercetare urmăresc: (1) corelarea unor markeri chimici 

cu răspunsul la diverse tipuri de stres metabolic şi (2) evidențierea efectului 

administrării unor compuşi de sinteză asupra metabolismului vegetal şi animal. Au 

fost efectuate studii RMN avansate la compuşi noi cu substructuri naturale şi au fost 

investigate matrici naturale complexe provenite din regnul vegetal, animal şi uman. 

Studiile RMN au inclus izotopii 1H, 19F, 13C și 15N prin tehnici specifice uni- și 

bidimensionale implicând corelaţii prin legături chimice (COSY, HSQC, HMBC) sau 

prin spaţiu (NOE, NOESY, ROESY). Pentru pacienţi diagnosticaţi cu acidurie 

metilmalonică s-au realizat monitorizarea și corelarea unor markeri chimici cu 

răspunsul la stresul metabolic. Monitorizarea RMN a permis asocierea amprentelor 

spectrale cu schimbările metabolice caracteristice vârstei, cu dieta și episoadele de 

decompensare metabolică. Doi markeri metabolici (acidul metilmalonic şi glicina) au 

permis evidențierea prin RMN a mutaţiilor celor două gene (MMAA şi MMUT) care 

produc această patologie rară. Această corelaţie demonstrează potenţialul 



20 Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXIX, 1/2022 

spectroscopiei RMN de a depista diferenţe subtile în cadrul aceleaşi patologii şi 

evidenţiează importanţa cuantificării metaboliţilor identificaţi. 

• Synthesis, photophysical properties and solvatochromic analysis of some naphthalene-1,8-

dicarboxylic acid derivatives; A. Nicolescu, A. Airinei, E. Georgescu, F. Georgescu, R.

Tigoianu, F. Oancea, C. Deleanu; Journal of Molecular Liquids 303, 112626 (2020).

• Monitoring methylmalonic aciduria by NMR urinomics; A. Nicolescu, D. Blanita, C. Boiciuc,

V. Hlistun, M. Cristea, D. Rotaru, L. Pinzari, A. Oglinda, A. Stamati, I. Tarcomnicu, A.

Tutulan-Cunita, D. Stambouli, S. Gladun, N. Revenco, N. Usurelu, C. Deleanu; Molecules, 25,

5312, 1-17 (2020).

• Benzimidazolium salts as starting materials or intermediates in 1,3-dipolar cycloadditions;

A.M. Macsim, E. Georgescu, F. Georgescu, P. Filip, A. Nicolescu, C. Deleanu; Monatshefte

für Chemie/Chemical Monthly 152, 845-852 (2021).

✓ Subprogram 4. Polimeri ionici sintetici și naturali. 

Materiale compozite multifuncționale 

Subprogramul își propune dezvoltarea științifică în domeniul materialelor 

(compozite) multifuncționale, prin sinteza și utilizarea unei game largi de polimeri 

ionici sintetici și naturali, cu funcțiuni și arhitecturi prestabilite; studiul principiilor 

care guvernează sinteza, autoasamblarea și organizarea ierarhică a materialelor și 

utilizarea acestei înțelegeri pentru a proiecta noi materiale cu aplicații diverse.  

Polimeri (zwitter)ionici liniari și reticulați: sinteză, materiale, aplicații 

Direcțiile de cercetare vizează: (i) obținerea de polimeri (multi)funcționali 

(zwitter)ionici liniari, grefați și reticulați; modificarea polimerilor naturali și/sau 

sintetici prin reacții polimer analoage, pentru introducerea de noi grupări funcționale; 

(ii) dezvoltarea de materiale (compozite) complexe nanostructurate: materiale 

(zwitter)ionice sub formă de (micro)particule sau filme; materiale polimerice 

compozite “hard-soft” pe bază de compuși anorganici naturali/sintetici și polimeri 

ionici, cu selectivitate crescută pentru anumite specii moleculare și/sau ionice; 

compozite cu enzime imobilizate în partea “soft” a materialului compozit; (iii) 

utilizarea materialelor (compozite) complexe în medicină (materiale cu activitate 

antimicrobiană intrinsecă; sisteme de dozare și eliberare controlată a medicamentelor) 

și în protecția mediului și (bio)cataliză (sorbenți specializați/specifici pentru 

îndepărtarea unor poluanți prioritari, organici și anorganici, din ape sintetice și din 

ape reale). 
• Polybetaines in biomedical applications; S. Racovita, M.A. Trofin, D.F. Loghin, M.M.

Zaharia, F. Bucatariu, M. Mihai, S. Vasiliu; International Journal of Molecular Sciences 22,

9321 (2021)



Buletinul Societății de Chimie din România Nr. XXIX, 1/2022 21 

• Design of multifunctional composite materials based on acrylic ion exchangers and CaCO3 as

sorbents for small organic molecules; M.M. Zaharia, A.-L. Vasiliu, M.A. Trofin, D. Pamfil, F.

Bucatariu, S. Racovita, M. Mihai; Reactive and Functional Polymers 166, 104997 (2021)

• Removal and separation of heavy metal ions from multi-component simulated waters using

silica//(polyethyleneimine)n composite microparticles; F. Bucatariu, C.-A. Ghiorghita, M.-M.

Zaharia, S. Schwarz, F. Simon, M. Mihai; ACS Applied Materials and Interfaces 12, 37585-

37596 (2020)

Sorption, 24 h, 25 oC
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Sisteme polimerice multifuncționale cu arhitectură 3D controlată: sinteză și 

potențiale aplicații 

Scopul studiilor este de a dezvolta noi sisteme polimerice multifuncționale cu 

arhitecturi 3D controlate utilizând polimeri sintetici, naturali, sau amestecuri ale 

acestora cu particule anorganice, precum și de a identifica factorii care influențează 

funcționalitatea și aplicațiile lor în protecția mediului, medicină și industria 

alimentară:  

- Sorbenți de tip criogel pe bază de chitosan (CS) și aluminosilicați, sub formă 

de membrane, microsfere și monoliți, cu pori anizotropi și selectivitate 

crescută pentru ioni ai metalelor grele (A). 

- Criogeluri pe bază de CS/dextrină și ulei de cimbru, sub formă de filme, 

având super-elasticitate și proprietăți antifungice remarcabile (B). 

- Sisteme de eliberare controlată a curcuminei pe bază de criogeluri de tip 

complex polielectrolitic (PEC). Materialele stabilizate fizic prin interacțiuni 

spontane între CS și carboximetilceluloză au prezentat o recuperare completă 

și rapidă a formei după compresie uniaxială (C). 
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• Removal of heavy metal ions from multi-component aqueous solutions by eco-friendly and

low-cost composite sorbents with anisotropic pores; D. Humelnicu, M. M. Lazar, M. Ignat, I.

A. Dinu, E. S. Dragan, M. V. Dinu; Journal of Hazardous Materials 381, 120980 (2020).

• Physically cross-linked chitosan/dextrin cryogels entrapping Thymus vulgaris essential oil

with enhanced mechanical, antioxidant and antifungal properties; M. V. Dinu, A. C. Gradi-

naru, M. M. Lazar, I. A. Dinu, I. E. Raschip, N. Ciocarlan, A. C. Aprotosoaie; International

Journal of Biological Macromolecules 184, 898–908 (2021).

• Chitosan-based polyelectrolyte complex cryogels with elasticity, toughness and delivery of

curcumin engineered by polyions pair and cryostructuration steps; E. S. Dragan, M. V. Dinu,

C. A. Ghiorghita; Gels 8, 240 (2022).

✓ Subprogram 5. Polimeri naturali/sintetici pentru materiale 

bioactive, biocompatibile, biomimetice 

Obiectivele principale constau în: (i) conceperea, realizarea și testarea de noi 

polimeri/matrici polimerice (hidrogeluri biomimetice, micro- și nano-

particule/capsule, polimeri amfifili) cu structuri controlate și complexe pentru 

aplicații biomedicale și biotehnologice; (ii) identificarea unor concepte inovatoare 

pentru realizarea de noi materiale pe bază de compuși naturali cu aplicații în 

medicină, cosmetică, industria alimentară; (iii) dezvoltarea de noi materiale 

biodegradabile din compuși ai biomasei vegetale, prin modificarea chimică, în 

prezența lichidelor ionice sau prin modificare enzimatică a polimerilor. 

Suporturi macromoleculare adaptive pentru aplicații biomedicale 

Sănătatea umană joacă un rol primordial în evoluția societății, iar menținerea 

ei este un factor decisiv în calitatea vieții. Dezvoltarea spectaculoasă a științei 

polimerilor și a metodelor de caracterizare a acestora a dus la utilizarea pentru 

aplicații biomedicale atât a polimerilor naturali cât și a celor sintetici. Combinarea 

polimerilor naturali cu cei sintetici sub formă de matrici hibride multicomponente, 

rețele semi- sau inter-penetrate, polimeri grefați, bloc copolimeri, polimeri sensibili la 

stimuli externi, polimeri cu amprentă moleculară, polimeri biomimetici/adaptivi 

cumulează proprietățile celor două tipuri de polimeri. Mai mult, polimerii naturali au 

fost transformați prin reacții chimice în materiale polimerice multifuncționale cu 

structuri complexe. Materialele polimerice obținute au fost utilizate sub formă de 

suporturi macromoleculare (micro-, nano-particule/capsule) pentru reținerea și 

eliberarea controlată de medicamente, pentru trimiterea dirijată “la țintă” a 

medicamentelor, suporturi “inteligente” pentru eliberarea cu autoreglare a principiilor 

active, pentru imobilizarea enzimelor, ca suporturi biomimetice pentru ingineria 

(regenerarea) diferitelor țesuturi (osos, muscular, epitelial, etc) sau pentru alte 

aplicații biotehnologice. 
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Reprezentarea schematică a 

comportarii microsferelor 

“inteligente” după administrarea 

i.v. Microsferele sunt stabile in 

circuitul sangvin (A), se 

acumulează in zonele cu 

permeabilitate vasculară crescută 

(tumori) unde sunt internalizate de 

celulele tumorale prin 

macropinocitoză (B). In endozomii 

târzii (pH: 6.0 ‒5.0), ele incep sa se 

dezintegreze și eliberează 

medicamentul înglobat (C). 

• Bio-Responsive Carriers for Controlled Delivery of Doxorubicin to Cancer Cells; G. Fun-

dueanu, M. Constantin, M. Turtoi, S.M. Bucatariu, B. Cosman, M. Anghelache, G. Voicu, M.

Calin; Pharmaceutics 14, 865 (2022).

• Alginate/poloxamer hydrogel obtained by thiol-acrylate photopolymerization for the allevia-

tion of the inflammatory response of human keratinocytes; I. Popescu, M. Turtoi, D.M. Suflet,

M.V. Dinu, R.N. Darie-Nita, M. Anghelache, M. Calin, M. Constantin; International Journal

of Biological Macromolecules 180, 418-431 (2021).

• Pullulan derivative with cationic and hydrophobic moieties as an appropriate macromolecule

in the synthesis of nanoparticles for drug delivery; M. Constantin, S.M. Bucatariu, L. Saca-

rescu, O.M. Daraba, M. Anghelache, G. Fundueanu; International Journal of Biological Mac-

romolecules 164, 4487-4498 (2020).

Polimeri amfifili și sisteme polimere complexe pe bază de compuși naturali și 

sintetici 

Se urmărește dezvoltarea de noi materiale multifuncționale cu structuri și 

proprietăți prestabilite, punându-se accent pe utilizarea de materii prime naturale. 

Polimeri amfifili sintetizați prin modificare chimică a polizaharidelor formează 

agregate nanometrice (micele, vezicule sau cilindri) cu activitate biologică intrinsecă 

(antibacteriană, hipolipemiantă) sau pot reprezenta suporturi pentru molecule cu 

activitate biologică.  

Agregate copolimeri 

dextran- b-poliester al 

acidului deoxicolic  

Dextran cationic 

amfifil cu acțiune 

antibacteriană  

Hidrogeluri hibride 

polimer/argilă pentru 

pansamente 

Hidrogeluri hibride 

polimeri/ proteine cu 

capacitate de 

autovindecare 

Materiale polimere multicomponente se obțin prin diferite metode fizico-

chimice care implică sisteme hibride pe bază de polimer/ compus natural (argile, 

proteine, peptide, compuși cu moleculă mică, agenți fitoterapeutici) și hidrogeluri 

polimere multifuncționale. Investigarea proprietăților acestora a evidențiat rolul lor în 

bio-aplicații, ca materiale poroase, cu răspuns la stimuli externi, sau cu autovindecare. 

Polielectroliții cationici pe bază de polimeri naturali sau sintetici s-au dovedit eficienți 

în purificarea apelor reziduale sau de suprafață, prin reducerea conținutului de 

contaminanți anorganici sau organici (pesticide, coloranți). 
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• Self-assembly of dextran–b–deoxycholic acid polyester copolymers: Copolymer composition

and self-assembly procedure tune the aggregate size and morphology; M. Nichifor; M. C.

Stanciu; F. Doroftei; Carbohydrate Polymers 252, 117147 (2021)

• Impact of ethanol addition on the behaviour of xanthan gum in aqueous media; C.-E. Brunchi,

S. Morariu, M. Bercea; Food Hydrocolloids 120, 106928-1-9 (2021)

• Efficacy of quaternary ammonium groups-based polyelectrolytes for the reduction of various

pesticide formulations content from synthetic wastewater; L. Ghimici, M. Nichifor; Separa-

tion and Purification Technology 276, 119325 (2021)

Sisteme polimerice hibride structurate cu reticulanți funcționali specifici 

Studiile în acest domeniu se axează pe realizarea de noi sisteme 

macromoleculare sintetic/natural cu 

interfețe nanostructurate şi 

funcționalitate controlată, care să 

asigure interacțiuni distincte și 

eficiente (sensibilitate la stimuli 

externi, cuplare și eliberare 

controlată de principii active, etc) 

pentru aplicații specifice. Se 

urmăreşte creşterea nivelului de 

înțelegere a interacțiunii și 

dinamicii multivalente între compușii macromoleculari, inclusiv cu componente de 

masă moleculară mică, în 

vederea reglării fine a 

structurii și compoziției noilor 

sisteme generate de natura 

componentelor, modalitate de 

interacțiune, 

rapoarte/concentrații polimer/ 

compuși mic moleculari. Au 

fost realizate două structuri de 

copolimeri cu compoziție brevetată, testate ca structuri biocompatibile în hidrogeluri 

„self-healing”, respectiv purtătoare de uleiuri esențiale. Prezența de compuși 

macromoleculari naturali alături de componentele macromoleculare sintetizate s-a 

concretizat în obținerea de structuri inovatoare fundamentate pe interacțiuni 

multivalente și răspunsuri adaptative. 

• Chitosan derivatives in macromolecular co-assembly nanogels with potential for biomedical

applications; A.G. Rusu, A.P. Chiriac, L.E. Nita, I. Rosca, M. Pinteala, L. Mititelu-Tartau;

Biomacromolecules 21 (10), 4231-4243 (2020).

• Alginate enriched with phytic acid for hydrogels preparation. Therapeutic applications; L.E.

Nita, A.P. Chiriac, A. Ghilan, A.G. Rusu, D. Pamfil, I. Rosca, L. Mititelu-Tartau; Interna-

tional Journal of Biological Macromolecules 189, 335–345 (2021).

• Development of a new polymer network system carrier of essential oils; A.P. Chiriac, E. Sto-

leru, I. Rosca, Al. Serban, L.E. Nita, A.G. Rusu, A. Ghilan, A.M. Macsim, L. Mititelu-Tartau;

Biomedicine & Pharmacotherapy 149, 112919 (2022).

Valorificare biomasă vegetală. Procedee neconvenționale de separare și 

funcționalizare 

În ultimii ani a crescut tot mai mult gradul de conștientizare a publicului 

privind schimbările climatice și necesitatea reducerii impactului activităţii umane 
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asupra mediului înconjurător. În contextul bioeconomiei circulare, producţia de 

biocombustibili, bioplastice și alte substanţe chimice reprezintă o alternativă pentru 

actuala criză de combustibili fosili. Aceste elemente, coroborate cu politicile de 

cercetare Europene, au condus la conștientizarea utilizării durabile a biomasei 

vegetale prin crearea de tehnologii și produse pe bază de polimeri naturali proveniţi 

din resurse regenerabile. 

Studiile noastre au ca obiective principale creșterea performanţelor cercetării 

știinţifice prin promovarea unor teme de cercetare inter/trans-disciplinare, prin 

activităţi de inovare și transfer a cunoașterii în domenii de interes pentru societate și 

orientarea rezultatelor spre obţinerea și implementarea de materiale cu impact crescut 

în viaţa economico-socială (protecţia mediului, ambalaje, cosmetică, medicină etc).  

Au fost dezvoltate o serie de materiale pe bază de polimeri naturali (celuloză, 

xantan, chitosan, lignină, alginat de sodiu), ca atare sau modificaţi chimic/enzimatic, 

și publicate numeroase lucrări știintifice, dintre care enumerăm: 
• New cellulose-collagen-alginate materials incorporated with quercetin, anthocyanins and

lipoic acid; N. Anghel, M. V. Dinu, M. Zaltariov, D. Pamfil, I. Spiridon; International

Journal of Biological Macromolecules 181, 30–40 (2021)

• Extraction of lignin and therapeutic applications of lignin-derived compounds: a review; I.

Spiridon; Environmental Chemistry Letters 18(3), 771-785 (2020)

• Development and characterization of novel cellulose composites obtained in 1-ethyl-3-

methylimidazolium chloride used as drug delivery systems; I. Spiridon, I.-M. Andrei, N.

Anghel, M. V. Dinu, B.-I. Ciubotaru; Polymers 13(11), article 2176 (2021)

✓ Subprogram 6. Polimeri element-organici, complecși metalici și 

materiale organic/anorganice 

Cei mai cunoscuți polimeri anorganici sunt polisiloxanii, polidimetilsiloxanul 

stând la baza marii majorități a produselor siliconice care și-au găsit utilizare în aproape 

toate domeniile activității umane, de la cosmetice la industria nucleară sau aerospațială. 

Versatilitatea chimiei siliconilor permite modificarea chimică a acestora pentru a le 

conferi noi capabilități, menținând în același timp proprietățile lor unice, utile. Polimerii 

siliconici sunt constituiți din catenă anorganică formată din alternanța atomilor de 

siliciu și oxigen (polisiloxani) sau repetarea atomilor de siliciu (polisilani) având atașate 

la atomii de siliciu grupe organice (cel mai adesea metil), ceea ce le conferă acestor 

polimeri și materialelor pe baza lor un caracter hibrid organic-anorganic și proprietăţi 

mult diferite de a celor organici, de mare interes ştiinţific şi aplicativ.  

Materialele hibride organic-anorganice combină avantajele stabilității 

materialelor anorganice, cu diversitatea materialelor organice ceea ce permite 

ajustarea proprietăților conform cerințelor pentru aplicații în domenii extrem de 

diverse, cum ar fi optică, micro-electronică, transport, sănătate, diagnostic, energie, 

acoperiri, mediu. Conceptul de materiale hibride organic-anorganice poate fi aplicat în 

prezent la o mare varietate de abordări, inclusiv celor constând în încapsularea 

funcționalităților organice în matricile anorganice și invers. Oricare ar fi acestea, 

interfața dintre componente reprezintă aspectul critic în proiectarea acestui tip de 

materiale. Astfel de polimeri și materiale sunt manipulate, de la nivel molecular până la 
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starea de material, pentru obținerea de efecte noi sau sinergice asupra unei game largi 

de proprietăți: de suprafață, catalitice, termice, electrice, mecanice, magnetice, 

biologice, etc. 

Compuși, polimeri și materiale organic-anorganice cu proprietăți adaptive 

Prin exploatarea potențialului pe care îl reprezintă siliconii, au fost dezvoltate 

noi clase de compuși și materiale. Astfel, compuși element-organici de tip metil silani 

sau disiloxani au fost modificați chimic cu formarea de liganzi pentru coordinarea de 

metale. Au fost obținute structuri cu diferite dimensionalități (de la 0D la 3D) având 

proprietăți amprentate de particularitățile componentei siliconice: flexibilitate, 

hidrofobicitate, capacitate de auto-asamblare.  

Polidimetilsiloxanii cu grupe organice atașate sau cu adaosuri adecvate, 

reticulați covalent sau supramolecular, au permis obținerea de elastomeri cu răspuns 

la diferiți stimuli: electrici, mecanici, termici, care pot avea capacitate de auto-

reparare și sunt reciclabili. Au fost dezvoltate formulări siliconice adecvate pentru 

tehnologia de imprimare 3D (în curs de brevetare).  

• Coordination compounds with siloxane/silane-containing ligands capable of self-assembly at

nano/micro scale in solid state and in solution; M.F. Zaltariov, M. Cazacu, Advanced in Inor-

ganic Chemistry 76, 155-196 (2020).

• Multi-stimuli responsive free-standing films of DR1- grafted silicones; C. Racles, C. Ursu, M.

Dascalu, M. Asandulesa, V. Tiron, A. Bele, C. Tugui, S. Teodoroff-Onesim, Chemical Engi-

neering Journal 401, 126087 (2020).

• Preparation and characterisation of stacked planar actuators; C. Tugui, M.S. Serbulea, M. Ca-

zacu, Chemical Engineering Journal 364, 217-225 (2019).

Compozite polimer-anorganice și materiale nanostructurate cu aplicații în 

fotodetecție, cataliză și protecția mediului 

Studiile în acest domeniu au urmărit obținerea de materiale compozite care 

includ polimeri anorganici fotosensibili, particule magnetice şi/sau materiale 

adsorbante pentru evaluarea potenţialului de utilizare în detecţia prin fluorescenţă, 

(foto)cataliză şi depoluarea mediului. 
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• C. Cojocaru, A.C. Humelnicu, P. Pascariu, P. Samoilă, Artificial neural network and molecu-

lar modeling for assessing the adsorption performance of a hybrid alginate-based magsorbent,

Journal of Molecular Liquids 116406, 1-12 (2021).

• L. Săcărescu, C. Cojocaru, G. Roman, G. Săcărescu, M. Simionescu, P. Samoilă, A.L.

Chibac-Scutaru, Nano-assembly and optical properties of difluoroboron dibenzoylmethane-

polysilane. Polymer 232, 124188 (2021).

• A.L. Chibac-Scutaru, C. Cojocaru, G. Roman, P. Samoilă, G. Săcărescu, M. Simionescu, L.

Săcărescu, Synthesis of benzaldehyde-grafted polysilane: A highly stable and selective “turn-

on” fluorescent sensor for cytosine. Journal of Molecular Liquids 326, 115300 (2021).

✓ Subprogram 7. Arhitecturi polimere pentru aplicații în opto-

electronică și energie 

Subprogramul are ca obiectiv principal modernizarea direcțiilor de cercetare și 

stimularea inovării în domeniul polimerilor electro- și optic-activi și a 

(nano)materialelor obținute pe baza lor prin controlul arhitecturii moleculare sau 

structurii supramoleculare a materialului. Subprogramul se desfășoară pe două 

direcții, având ca domenii de cercetare atât dezvoltarea de polimeri (hetero)aromatici 

pentru filme subțiri și acoperiri destinate unor aplicații din (opto)electronică și 

energie, cât și de polimeri semiconductori/amfifili cu aplicații opto-electronice.  

Polimeri (hetero)aromatici pentru filme subțiri și acoperiri destinate unor aplicații 

din (opto)electronică și energie 

Atenția grupului este axată în principal pe abordarea unor probleme cheie ale 

societății contemporane, cum ar fi găsirea unor noi 

surse de energie sau de soluții viabile pentru 

economisirea sau stocarea de energie, precum și 

pentru reducerea nivelului de poluare atmosferică. 

Astfel, au fost obținute materiale electrocrome, 

care au fost testate cu succes în dispozitive 

electrocrome stabile, ce permit atât economisirea 

de energie, cât și un grad înalt de confort la 

utilizare ca ferestre inteligente. Obținerea de 

materiale organice pentru celule fotovoltaice a reprezentat o altă direcție abordată, cu 

rezultate semnificative în special atunci când compușii organici donor-π-acceptor 

sintetizați au fost testați în dispozitive de tip dye-sensitized solar cells. 
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În vederea stocării eficiente a energiei, echipa proiectului a obținut atât 

materiale poliimidice flexibile și alungibile, 

cu stabilitate termică înaltă, pentru utilizare 

în condensatoare de tip film destinate 

electronicii flexibile, cât și materiale 

compozite pe bază de poliimide și nanotuburi 

de carbon cu proprietăți conductoare de electroni, care au fost testate cu succes în 

super-condensatoare flexibile capabile să stocheze sarcini electrice. Polimerii 

heterociclici termostabili preparați în cadrul laboratorului au 

fost testați cu succes și ca membrane pentru separarea de gaze și 

captarea de CO2, ingineria materialului ales permițând atingerea 

concomitentă atât a unei permeabilități, cât și a unei selectivități 

înalte. Rezultate semnificative au fost obținute și la testarea 

polimerilor sintetizați ca materiale fotocrome, substraturi 

flexibile, materiale de tip n în dispozitive electronice sau 

materiale cu proprietăți de senzor chimic. 

• Synergetic Effect between Structural Manipulation and Physical Properties towards Perspec-

tive Electrochromic n-Type Polyimides; C. P. Constantin, A. E. Bejan, M. D. Damaceanu;

Macromolecules 52, 8040-8055 (2019).

• The synergistic effect of nitrile and jeffamine structural elements towards stretchable and

high-k neat polyimide materials; I. Butnaru, A. P. Chiriac, C. Tugui, M. Asandulesa, M. D.

Damaceanu; Materials Chemistry Frontiers 5(20), 7558-7579 (2021).

• Insights into MWCNTs/ polyimide nanocomposites: from synthesis to application as free-

standing flexible electrodes in low-cost micro-supercapacitors; I. Butnaru, A.-P. Chiriac, C.-

P. Constantin, M.-D. Damaceanu; Materials Today Chemistry 23, 100671 (2022).

Polimeri semiconductori/amfifili cu aplicații opto-electronice 

Activitatea grupului constă în dezvoltarea unor structuri moleculare și supra-

moleculare bazate pe noi concepte arhitecturale, de la simplu la complex, cum ar fi: 

nanoparticule de silice funcționalizate, materiale nanostructurate rezultate din 

polimerizarea emulsiilor de tip Pickering, nanoparticule Janus semiconductoare cu 

proprietăți variabile, polimeri conjugați/amfifili, rețele polirotaxanice reticulate tri-

dimensionale, etc.  

(A) Nanoparticule de 

silice funcționalizate;  

(B) Microsfere polimere 

cu suprafețe 

nanostructurate obținute 

din emulsii Pickering;  

(C) Nanoparticule 

asimetrice de tip Janus;  

(D) Nanoparticule Janus 

semiconductoare cu 

proprietăți electronice 

variabile. 
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Prin abordarea unor strategii inovative pentru sinteza de polimeri sub formă de 

noi arhitecturi multifuncționale s-a urmărit îmbunătățirea prelucrabilității lor, dar și 

extinderea domeniului lor de utilizare spre formarea de supra-structuri prin auto-

asamblare, optimizarea fenomenelor interfaciale și de adeziune în dispozitive 

metal/organice, compatibilizarea compozitelor/blendurilor semiconductoare, etc. 

Aceste noi arhitecturi bazate pe nanoparticule și polimeri conjugați au ca scop 

folosirea lor ca elemente active în dispozitive optoelectronice și imprimate, dar și ca 

facilitatori de tehnologie cu rol în funcționalizarea suprafețelor și interfețelor și 

înzestrarea lor cu proprietăți speciale. 

• NanoTraPPED—A New Method for Determining the Surface Energy of Nanoparticles via

Pickering Emulsion Polymerization, A. Honciuc, O.-I. Negru. Nanomaterials 11, 3200 (2021)

• Role of Surface Energy of Nanoparticle Stabilizers in the Synthesis of Microspheres via Pick-

ering Emulsion Polymerization, A. Honciuc, O.-I. Negru. Nanomaterials 12, 995 (2022)

✓ Subprogram 8. Chimia fizică a materialelor multicomponente în 

soluție și în fază solidă 

Interacțiuni fizico-chimice în sisteme fotosensibile 

Direcțiile de cercetare vizează: obținerea de materiale din sisteme 

multicomponente (materiale sensibile la stimuli externi, cu proprietăți 

antimicrobiene/antioxidante/materiale cu proprietăți de suprafață speciale, 

fotocatalizatori); proiectarea de noi materiale multifuncţionale care conțin 

nanoparticule polimerice; stabilirea condițiilor și prepararea de sisteme 

multicomponente cu proprietăți optice avansate; caracterizarea structurală, 

morfologică și analiza proprietăților optice ale sistemelor complexe obținute; testarea 

comportării fotofizice și fotochimice a acestor sisteme în diferite medii sub influența 

unor factori fizici și chimici; efectul solvenților asupra proprietăților optice neliniare 

și a caracteristicilor de transfer de sarcină intramoleculară în compuși azoaromatici 

sau naftalimidici; investigarea aplicabilității materialelor noi obținute ca 

fotocatalizatori, membrane și senzori chimici. 

• Photochromic properties of some azomaleimide derivatives and DFT quantum chemical study

of thermal cis-trans isomerization pathways; D.L. Isac, A. Airinei, M. Homocianu, N. Fifere,

C. Cojocaru, C. Hulubei; Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 390,

112300 (2020)

• Revealing the effect of synthesis conditions on the structural, optical, and antibacterial proper-

ties of cerium oxide nanoparticles; N. Fifere, A. Airinei, M. Dobromir, L. Sacarescu, S.I.

Dunca; Nanomaterials 11, 2596 (2021)
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• New La3+ doped TiO2 nanofibers for photocatalytic degradation of organic pollutants: Effects

of thermal treatment and doping loadings; P. Pascariu, C. Cojocaru, M. Homocianu, P.

Samoila, A. Dascalu, M. Suchea; Ceramics International 48, 4953‒4964 (2022)

Interacțiuni și proprietăți în sisteme polimerice complexe 

Studiile în acest domeniu sunt orientate către obținerea de materiale 

polimerice cu funcții bioactive prin diferite strategii de sinteză. Imprimarea de funcții 

specifice sau suplimentare are ca scop obținerea de materiale cu utilizare în aplicații 

țintă precum ambalaje alimentare, biomateriale, matrici pentru transport și eliberare 

controlată, etc. Se urmărește și modularea interacțiunilor intercomponente pentru 

obținerea, în funcție de scopul dorit, de suprafețe hidrofile sau hidrofobe sau de 

materiale cu sensibilitate la stimuli externi.  

Au fost considerate materiale polimerice naturale (chitosan, gelatină, etc.) sau 

sintetice biodegradabile (poliacid lactic, policaprolactonă, etc.). Principiile bioactive 

sunt imobilizate în matrici polimerice inerte prin amestecare în topitură, direct (extract 

de rozmarin în poliacid lactic) sau după încorporare prealabilă în sisteme protective 

(poliacid lactic cu ulei de măceșe protejat în chitosan). Încorporarea în volum se 

realizează și prin amestecarea în soluție (pentru componente miscibile – ex. 

policaprolactonă/-tocoferol) sau stabilizarea în emulsii (pentru componente 

hidrofil/hidrofobe – ex.chitosan/uleiuri vegetale) și obținerea de materiale sub formă 

de filme sau hidrogeluri. O altă strategie implică depunerea de acoperiri bioactive pe 

suporturi polimerice activate în prealabil la suprafață sau în masă prin diferite tehnici 

energetice obținându-se acoperiri de uleiuri vegetale depuse direct pe suport de hârtie 

Kraft sau depuse după încorporare în chitosan pe filme de poliacid lactic tratat în 

plasmă. Abordarea holistică a materialului prin evaluarea traseului de la obținere până 

la deșeu implică studii de biodegradare și degradare termică, precum și valorificarea 

prin metode termice a deșeurilor de biomasă forestieră. 
• Chitosan-based bionanocomposite films prepared by emulsion technique for food

preservation; E. Butnaru, E. Stoleru, M.A. Brebu, R.N. Darie-Niță, A. Bargan, C. Vasile;

Materials 12, 373 (2019)

• Towards a bioactive food packaging: Poly(lactic acid) surface functionalized by chitosan

coating embedding clove and argan oils; E. Stoleru, C. Vasile, A. Irimia, M. Brebu; Molecules

26, 4500 (2021)

• Characterization of bark, needles and cones from silver fir (Abies alba mill.) towards

valorization of biomass forestry residues; E. Butnaru, D. Pamfil, E. Stoleru, M. Brebu;

Biomass & Bioenergy 159, 106413 (2022)

Materiale polimere. Corelații structură, morfologie, proprietăți optice și electrice 

Obiectivul general constă în obținerea prin metode fizice a unor materiale 

polimerice uni/multicomponente și corelarea structurii acestora cu proprietățile optice, 

electrice și de suprafață (morfologie, adeziune, chimia suprafeței). O primă direcție de 

cercetare vizează texturarea suprafeței unor filme polimere în scopul creării unei 

Încorporarea de principii 

active hidrofobe în matrici 

polimerice hidrofile 
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morfologii regulate și anizotrope care să favorizeze împrăștierea adecvată a 

substanțelor biologice (sânge, fibroblaste). Modificarea suprafeței polimere este 

produsă printr-o tehnică originală, care presupune abraziunea cu un material dur 

având o granulație fină. În acest mod, se crează o suprafață de contact mai mare între 

suportul polimer și mediul biologic, permițând o interacțiune mai bună și controlabilă 

prin intermediul anizotropiei morfologice a probelor texturate – aspect relevant pentru 

aplicații biomedicale. Alte cercetări se axează pe elaborarea unor noi tehnici de 

texturare a suprafeței polimere în vederea controlării interacțiunii la interfață cu 

molecule nematice. S-a demonstrat că adâncimea texturii și regularitatea acesteia 

determină adeziunea și energia de ancorare a cristalului lichid, și implicit 

uniformitatea orientării sale pe filmul polimer. Aceste rezultate sunt esențiale pentru 

performanța afișajelor cu cristale lichide. De asemenea, s-a urmărit realizarea de 

materiale dielectrice printr-o nouă asociere de compuși (monomeri sau polimeri cu 

micro/nano-particule) care determină o balanță optimă între indicele de refracție și 

transparența în domeniul vizibil. Acești produși pot fi utilizați ca straturi de protecție a 

celulelor solare și care pot diminua pierderile optice în straturile superioare ale 

dispozitivului. Utilizarea de polimeri fluorurați are ca avantaj inducerea proprietății de 

auto-curățare, eliminând pierderile optice datorate difuziei luminii cauzate de 

impuritățile depuse pe suprafața celulei solare. S-a evidențiat pentru prima dată în 

literatură că nu doar valoarea indicelui de refracție, ci și dependența lui de lungimea 

de undă și de temperatură este un factor primordial în eficientizarea propagării luminii 

în celula solară și, prin urmare, se îmbunătățește randamentul de conversie a acesteia.  

• Surface alteration implications on potential use of semi-alicyclic polyimide as biomedical

materials; A.I.  Barzic, R.M. Albu, I. Stoica; Applied Surface Science 540, 148377 (2021)

• New strategy for inducing surface anisotropy in polyimide films for nematics orientation in

display applications; E.L. Epure, I. Stoica, R.M. Albu, C. Hulubei, A.I. Barzic; Nanomaterials

11, 3107 (2021)

• New shielding covers based on transparent polyimide/ferrous sulfide composites that reduce

optical losses in solar cells; A.I. Barzic, R.M. Albu, I. Stoica, C. Hulubei; Composites Science

and Technology 218, 109140 (2022)

Bio(nano)compozite. Compatibilitate, studii cinetice și de degradare 

În contextul actual al schimbărilor climatice și al necesității protecției 

mediului, ne propunem găsirea de soluții pentru obținerea de noi materiale bio-

compozite inovatoare prietenoase mediului cu aplicație în diverse domenii de 

activitate precum industria alimentară, medicină, industria farmaceutică, agricultură, 

protecția lemnului, etc. În acest sens se realizează diferite sisteme bio(nano)compozite 

constituite din caseină, gelatină, amidon și nanocristale de celuloză (CNC) sau 

bentonită, cu aplicații în tratarea semințelor; poliuretani tip stea cu proprietăți 

antimicrobiene pentru aplicații în industria farmaceutică și sisteme nanoparticule 

hidrofobe de SiO2 și polimeri acrilici cu proprietăți superhidrofobe pentru acoperire 

hârtie (în industria ambalajelor) sau lemn. Introducerea CNC în filmele de gelatină 

împreună cu agenții de biocontrol Trichoderma spp. au condus la o creștere a gradului 

de germinare al semințelor de porumb, precum și la o creștere a lungimii rădăcinilor 

plantulelor rezultate din semințele tratate, rezultate care sugerează posibilitatea 

utilizării acestora în agricultura ecologică pentru creșterea randamentului culturilor 

agricole. 

Tratamentele de hidrofobizare ale materialului lemnos au ca scop creșterea 

durabilității mecanice și prelungirea timpului de viață a structurilor/obiectelor din 
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lemn tratate. Tehnologia se bazează pe combinarea unor sisteme polimerice cu 

nanoparticule pentru a obține o structură rugoasă. S-a observat că organosiliconii au 

un potențial crescut în tratarea cu succes a lemnului arheologic, îmbunătățindu-se 

astfel proprietățile fizico-mecanice ale lemnului deteriorat, mecanismul de stabilizare 

implicând acoperirea peretelui celular cu molecule de silan și modificarea chimică a 

lemnului, în timp ce siloxanii umplu lumenul. 

• Gelatin reinforced with CNCs as nanocomposite matrix for trichoderma harzianum KUEN

1585 spores in seed coatings; B.I. Dogaru, V. Stoleru, G.Mihalache, S. Yonsel, M.C.

Popescu; Molecules 26, 5755 (2021)

• Synthesis, characterization of erythromycin propionate core-based star poly(ether urethane)s

and their antibacterial properties; D. Filip, D. Macocinschi, C.G. Tuchilus,  M.F.  Zaltariov,

C.D. Varganici; Macromolecular Research 29, 613–624 (2021)

• Interactions between different organosilicons and archaeological waterlogged wood evaluated

by infrared spectroscopy; C.M. Popescu, M. Broda; Forests 12, 268 (2021)

✓ Subprogram 9. Caracterizare vs. sinteză. Abordare holistică în 

studiul materialelor polimere 

Folosirea pe scară largă a materialelor polimere impune mai întâi înțelegerea 

fenomenelor de mobilitate, specifice acestor structuri ample. Mobilitatea 

macromoleculară este responsabilă atât de reziliența în condițiile de utilizare, cât și de 

persistența în mediul înconjurător, asociată cu fenomenele negative de poluare foarte 

vizibile. Apoi, dezvoltarea unor materiale micro- și nanostructurate cu potențial 

aplicativ se realizează prin funcționalizarea polimerilor prin metode neconvenționale 

sau prin tehnica de depunere prin ablație laser pulsată (PLD).  

Fenomene de mobilitate moleculară specifice polimerilor și materialelor polimere. 

Procese fizico-chimice caracteristice materialelor polimere structurate 

Caracterul vâscoelastic al polimerilor explică de ce timpul guvernează 

comportarea materialelor polimerice. Aplicarea echivalenței timp-temperatură a făcut 

posibilă estimarea comportării unor poliuretani în condițiile de funcționare (50-104 

Hz) și a timpului după care își pierd proprietățile optime. Folosirea compozitelor pe 

bază de poli(acid lactic) poate fi un răspuns la problemele de mediu. Membrane pe 

bază de colagen și poli(etilen tereftalat) (PET), electrofilate printr-o configurație 

realizată în institut, au fost preparate și studiate morfo-structural, cu rezultate 

promițătoare pentru aplicații de inginerie tisulară, în special dermice. Optimizarea 

procesului de obținere a nanomaterialelor s-a realizat prin tehnica PLD, studiind 

procesele fundamentale implicate în plasmele tranzitorii generate prin ablație laser. 

Membrană electrofilată 

PET/colagen 
PLD 

• Surface properties of POSS nanocomposites; M. Murariu, A.-V. Oancea, C. Ursu, G. Rusu, C.

Cotofana, B. Simionescu, M. Olaru; in Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) Poly-

mer Nanocomposites (Eds.) S. Thomas, L. Somasekharan, Elsevier; 421-448 (2021)

• Predictions of polyurethane behaviour via time-temperature superposition: meanings and

limitations; D. Ioniță, M. Cristea, C. Găină; Polymer Testings 83, 106340 (2020)
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• Dynamic mechanical analysis investigations of PLA-based renewable materials: how are they

useful; M. Cristea, D. Ioniță, M. M. Iftime; Materials 13, 5302 (2020)

• Preparation and characterization of electrospun collagen based composites for biomedical ap-

plications; M. Drobotă, L.M. Grădinaru, S. Vlad, A. Bargan, M. Butnaru, M. Angheloiu, M.

Aflori; Materials 13, 3961 (2020)

• V-shape plasma generated by excimer laser ablation of graphite in argon: Spectroscopic in-

vestigations; C. Ursu, P. Nica, G. B. Rusu, C. Focșa; Spectrochimica Acta B, Atomic Spec-

troscopy 163: 105743 (2020)

• Electrical characterization of carbon plasma generated by excimer laser ablation of graphite;

P. Nica, C. Ursu and C. Focsa; Applied Surface Science 540, art. 148412, 1-8 (2021)

Infrastructura de cercetare 

InoMatPol este proiectul prin care Institutul de Chimie Macromoleculară 

„Petru Poni” din Iași a devenit un pol de ştiință și tehnologie prin deschiderea de noi 

direcţii de cercetare şi diversificare a gamei de servicii de cercetare orientate în 

special către industrie, adaptate cerinţelor de inovare ale agenţilor economici din 

cadrul structurilor de tip cluster. Inițiativa, de mare anvergură, și-a propus dezvoltarea 

unui pol interdisciplinar în domeniul de specializare inteligentă eco-nano-tehnologii şi 

materiale avansate. Acest proiect a dus la 

consolidarea unei mari infrastructuri moderne 

CDI localizată în Regiunea de Nord-Est a 

României, unitate capabilă să funcționeze drept 

pol de excelență la nivel național și european, cu 

impact atât asupra mediului economic cât și 

asupra actorilor CDI. 

Lista rezultatelor obținute include și 

numeroase facilități în infrastructura necesară 

cercetării, precum:  

o Modernizarea a 3 corpuri de clădire în vederea dezvoltării a şapte noi direcţii

de cercetare;

o Modernizarea/reconfigurarea de încăperi/hale pentru a găzdui 20 laboratoare

noi de sinteză incluzând echipamente/instalaţii pilot şi un laborator suport;

o Modernizarea de încăperi pentru a găzdui alte 10 laboratoare de sinteză şi 5

laboratoare suport;

o Reabilitarea spaţiilor de prelucrare/interpretare rezultate, diseminare rezultate,

a spaţiilor tehnice;

o Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generație

(unele cu configuraţie unică în Regiunea de Nord-Est sau unice în România)

care completează infrastructura existentă şi vor permite ICMPP să devină un

Pol de excelenţă interdisciplinar în domeniul “Eco-nano-tehnologii şi

materiale avansate”, aliniat la noile tendinţe şi standarde internaţionale.
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Preparare/purificare/condiționare probe: nișe chimice de laborator (inclusiv conexiuni 

la gaze speciale); mese de laborator conectate la gaze 

speciale; Stație de laborator cu mixer și extruder; Cameră de 

climă; Aparat pentru depunere strat cu strat Deep coater KSV 

LM; Centrifugi pentru depunerea de filme din soluție (Spin 

Coater); Sistem de reacție cu microunde; Reactoare cu 

microunde “single-mode”; Liofilizatoare; Instalații 

ultrafiltrare Millipore; Aparat de ultrasonare; Băi de 

ultrasonare; Centrifugi cu răcire; Etuve Raypa; Cuptoare de 

calcinare; Modul de separare prin membrane; Fotoreactor 

complet echipat; Aparate de electrofilare. 

Cromatografie în soluție și în fază gazoasă: Spectrometru de 

masa de tip MALDI TOF/TOF; Sistem HPLC; Sistem HPLC 

– MS; Sistem GC-MSD/FID.

Determinare mase moleculare pentru polimeri: Cromatografe pe gel permeabil cu 

multidetecție (viscozimetrie, difuzia luminii, 

UV); Sistem combinat HPLC-MS; Spectrometru 

de masa MALDI TOF/TOF  

Caracterizare structurală: Sistem combinat 

RMN lichid 600 MHz-LC-MS; Spectrometru 

RMN 400 MHz; Spectrometru RES; 

Spectrometre FTIR; Spectrofotometre UV-Viz; 

Spectrofotometre de fluorescență; Laseri Raman. 

Masurători în soluție (titrimetrie, viscozimetrie, 

refractometrie, difuzia luminii): Instalație automată de titrare potențiometrică; 

Titrimetrie potențiometrică; Conductometre; 

Turbidimetre; Viscozimetre automate; 

Viscozimetre Schott Gerate și Schott AVS 350; 

Detector de sarcini ionice; Refractometru; 

Refractometru diferențial; Aparat pentru 

măsurători multiunghiulare de difuzia luminii 

(Light Scattering Photometer for MALS),; 

Sistem de spectrometrie de absorbție/emisie în 

timp real cu fotoliză laser în impulsuri. 

Analiza dimensiuni, proprietăți de suprafață: Microbalanță cu cristal de cuarț (QCM); 

Multipotențiometru; Echipament Mastersizer; Echipament Zetasizer Nano ZS; Sistem 

NIR; Elipsometru spectroscopic; Analizor 

Electrocinetic; Aparat pentru determinarea 

unghiului de contact; Goniometru; Tensiometru 

automat; Sistem de analiză automată pentru 

determinarea formei și dimensiunii 

(micro)particulelor; Sistem respirometru; Aparat 

pentru analiza suprafeței specifice și a 

porozității; Aparat pentru sorbție dinamică de 

vapori. 

Analiză elementală: Analizor de elemente 

CHNS; Sistem de digestie în cuptor cu microunde, Analizor TOC și TON, 

Spectrometru de adsorbție atomică.  
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Structura supramoleculară: Difractometru de radiații X; Scanning Probe Microscope 

(AFM); Microscop electronic de baleaj SEM-

STEM de înaltă rezoluție UHR-SEM cuplat cu 

sistem EDAX; Microscop electronic de baleiaj 

tip Quanta 200 cuplat cu sistem EDAX; 

Microscop electronic de transmisie TEM-

STEM cuplat cu sistem EDAX; Microscoape 

optice pentru lumină reflectată transmisă, 

polarizată, fluorescență și termosistem; 

Dispozitiv de metalizare; Crio-ultramicrotom  
Proprietăți mecanice: Echipament pentru 

încercări mecanice elastomeri; Echipament analiză mecanică în regim dinamic; Aparat 

pentru testări mecanice, 1kN; Aparat pentru măsurarea rezistenței mecanice, 5 KN; 

Aparat pentru determinarea rezistenței la tracțiune; Aparat pentru determinarea 

rezistenței la abraziune; Aparat pentru 

determinarea durității; Aparat pentru 

determinarea rezistenței la impact. 

Proprietăți termice, termo-mecanice: Sistem de 

analiză termogravimetrică cuplată cu analiza 

produșilor de descompunere prin cromatografie 

de gaze; Sistem de analiză termică cuplat cu 

spectrometru de masă și FT-IR; Calorimetre cu 

scanare diferențială de temperatură; Analizoare 

termomecanice în regim dynamic. 

Proprietăți electrice, magnetice, electro-chimice: Spectrometru dielectric; 

Electrometru; Balanţă de susceptibilitate 

magnetică; Magnetometru cu probă vibrantă și 

cameră de temperatură; Potențiostat – 

Galvanostat. 

Microbiologie: Sistem de citometrie în flux 

pentru analiza imunofenotipică a celulelor; PCR 

în timp real  
Instalație multifuncțională de valorificare 

complexă a biomasei vegetale, tip micropilot 

Diverse: Bidistilatoare; Instalații de apă ultrapure; Instalații de ultra/diafiltrare; 

Instalație pentru azot lichid;  

Tehnică IT: Calculatoare complet echipate; 

Sistem de calcul paralel de înaltă performanță; 

Stații grafice; Rețea internă de internet pe fir și 

wireless;  

Softuri specializate pentru operare echipamente;  

Softuri specializate pentru interpretare date: 

Origin 2019, ACDLab Spectrus Processor, etc; 

Pachet de programe pentru modelare 

moleculară (Gaussian 09W, Gaussview 5for 

windows, HyperChem release 8.0, Spartan"14 for windows); Program pentru 

dinamică moleculară (Yasara - Structure); Program pentru calcul numeric, analiză 

statistică și optimizare (MatLab); Program de modelare moleculară a materialelor și 
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biomaterialelor 

Echipamentele de care dispune institutul sunt detaliate pe pagina 

https://erris.gov.ro/ICMPP și pe https://icmpp.ro/infrastructure.php. 

Performanța și vizibilitatea internațională 

„Publish or perish” (publică sau vei pieri) a fost în mod continuu deviza 

Institutului. Fără a supraaprecia importanța valorilor bibliometrice în evaluarea 

excelenței în cercetare, putem afirma că un prim indiciu al calității activității vine din 

numărul lucrărilor și interesul de care acestea se bucură în comunitatea academică. 

Cercetătorii Institutului sunt autori sau coautori la peste 5900 de lucrări publicate în 

reviste cotate ISI, care au peste 54250 citări (excluzând autocitările), conform 

apps.webofknowlefge.com (mai 2022). De asemenea, 60 cercetători ai Institutului (din 

140) au indicile Hirsch mai mare sau egal cu 15. Indicele Hirsch al ICMPP, conform 

webofknowledge.com este 83. 

Număr lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI (1991-2022)* 

Numărul de citări ale lucrărilor publicate de cercetătorii institutului (1991-2022)* 
*(prelucrare după date statistice webofknowledge.com, 19.04.2022) 

Vizibilitatea internaţională a Institutului poate fi evidenţiată şi de lucrările care 

apar pe coperţile unor reviste prestigioase, de conferințele invitate prezentate de 

cercetătorii institutului la simpozioane internaționale sau de parteneriatele 

internaționale cu țări din Europa, China, Japonia, Rusia, SUA. 

https://erris.gov.ro/ICMPP
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O analiză publicată la începutul lunii mai 2020 pe platforma de evaluare a 

performanței științifice Scimago Institution Rankings situează Institutul de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni“ pe locul 3 în clasamentul institutelor de cercetare din 

România, după Institutul de Știinţe Spaţiale şi intregul sistem de cercetare al 

Academiei Române. 

Studii la nivel de doctorat 

Sub coordonarea Școlii de Studii Avansate a Academiei Române 

(SCOSAAR), domeniul de doctorat Chimie este ancorat într-o cercetare de tradiție în 

cadrul ICMPP, cu precădere în sinteza de noi compuși macromoleculari, 

caracterizarea aprofundată a polimerilor, obținere de materiale și studiul proprietăților 

acestora, aplicarea acestora în diferite domenii.  

Misiunea studiilor doctorale este de a dezvolta o resursă umană înalt speciali-

zată, competentă în domeniul compușilor macromoleculari și a materialelor polimere, 

capabilă de inserție pe piața muncii înalt calificate, prin asigurarea unui cadru creativ, 

deontologic, adecvat pentru studii academice, cercetări științifice avansate, abordări 

interdisciplinare şi promovarea colaborărilor ştiinţifice la nivel naţional şi internaţio-

nal. 

Studiile doctorale au ca scop educarea prin cercetare a doctoranzilor, sub 

coordonarea unor conducători de doctorat recunoscuţi internaţional, cu expertiză do-

bândită în universităţi de prestigiu din Europa. Este vizat, de asemenea, transferul 

rapid al rezultatelor din cercetare în producţie prin trecerea de la faza de laborator la 

cea de prototip şi realizarea de microdispozitive portabile cu ajutorul IMM-

urilor/clusterelor cu care există acroduri de colaborare. 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate combină 

componenta de formare avansată cu cea de cercetare științifică. Institutul pune la 

dispoziția studenților doctoranzi un program de pregătire avansată pe baza unui plan 

de învățământ ce cuprinde discipline care au ca obiectiv abordarea într-un context 

unitar a problemelor legate de formarea unui cercetător capabil să realizeze cercetări 

de înalt nivel în contextul metodei științifice și să valorifice rezultatele cercetării prin 

proiecte, publicare și comunicare, toate în acord cu principiile eticii și integrității 

academice, a deontologiei cercetării și a dreptului de proprietate intelectuală. Planul 

de învățământ este flexibil și actualizat periodic în acord cu noutățile specifice 

domeniului de cercetare și de cerințele fiecării generații de studenți doctoranzi. 
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Programul de cercetare științifică se realizează sub coordonarea a 17 

conducători de doctorat, activi în domeniul chimie. Dintre aceștia, 12 au primit 

conducere de doctorat în urma susţinerii abilitării în acest domeniu. Toți conducătorii 

de doctorat îndeplinesc standardele minimale în vigoare, necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învățământul superior. 

Dr. Valeria HARABAGIU 

Institutul de Chimie Macromolculară Petru Poni 

hvaleria@icmpp.ro 

Dr. Marcela MIHAI 

Institutul de Chimie Macromolculară Petru Poni 

marcela.mihai@icmpp.ro  

mailto:hvaleria@icmpp.ro
mailto:marcela.mihai@icmpp.ro
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Evenimente dedicate mediului 

EDUCAȚIE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 

În data de 11 decembrie 2021, la Facultatea de 

Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii (denumită anterior Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor) a avut loc Simpozionul Naţional „Educaţie pentru un mediu curat”. Prin 

tematica sa, Simpozionul Naţional „Educaţie pentru un mediu curat” se axează pe o 

abordare integrată a principalelor aspecte ce ţin de asigurarea premiselor pentru o 

dezvoltare durabilă și reunește anual un număr important de participanți și lucrări 

științifice din domeniul protecției mediului. 

Aflat la cea de-a XVII-a ediţie, ȋn anul 2021, Simpozionul Naţional „Educaţie 

pentru un mediu curat” a ȋnsumat lucrări înscrise la următoarele secţiuni: Lucrări – 

Cadre didactice şi studenţi, Lucrări – Elevi (clasele IX-XII); Postere şi Machete. În 

cadrul secţiunii de lucrări, cadrele didactice şi studenţii ȋnmatriculaţi la programele de 

studii de licenţă, masterat și doctorat din domeniul Ingineria mediului au prezentat 

proiecte de succes sau lucrări care au avut drept tematică educația pentru mediul 

ȋnconjurǎtor. De asemenea, la secțiunea de lucrǎri și elevii au avut prilejul sǎ prezinte 

subiecte de interes din domeniul mediului. 

La simpozion au fost înscrise și prezentate un număr de 19 lucrări la Secţiunea 

de lucrǎri Cadre didactice și studenți, 51 lucrări la Secţiunea Elevi, 17 lucrări la 

Secţiunea de Postere și 9 lucrări la Secțiunea de Machete. 

Participanții ȋnscriși la eveniment au fost de la urmǎtoarele unitǎți de 

ȋnvǎțǎmânt: 

• Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din București,

• Colegiul Național „Ion Creangǎ” din București,

• Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Bucureşti,

• Colegiul Național „Carol I” din Constanța,

• Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța,

• Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti,

• Colegiul Naţional „Victor Babeș” din Bucureşti,

• Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacǎu,

• Liceul Tehnologic „Sf. Pantelimon” din Bucureşti,

• Colegiul Național ,,Gheorghe Lazăr’’ din Bucureşti,

• Colegiul Național de informaticǎ „Tudor Vianu” din Bucureşti,

• Liceul Teoretic „Tudor Vianu” din Giurgiu,

• Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti,

• Școala Gimnazialǎ Nr. 195 din Bucureşti,
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• Liceul Teoretic Atlas din Bucureşti,

• Liceul Teoretic „Traian Lalescu” din Orșova,

• Liceul Teoretic „Ion C. Brǎtianu” din Bucureşti,

• Liceul Tehnologic de Construcții și Protectia Mediului din Arad,

• Școala Gimnazialǎ „Adrian Pǎunescu” din Bucureşti,

• Colegiul Tehnic „Grigore Cerchez” din București,

• Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu" din Brǎila,

• Liceul “George Cǎlinescu“ din Bucureşti.

Conform regulamentului de concurs, la secțiunea Cadre didactice – Studenți

nu s-au acordat premii; ȋn cadrul simpozionului, pe durata prezentǎrii lucrǎrilor 

acestei secțiuni existǎ numai o comisie cu rol de moderator.  

Premiile acordate ȋn cadrul evenimentului sunt urmǎtoarele: 

 Secțiunea Elevi: 51 lucrări înscrise, 37 lucrări premiate     

Nume și 

prenume elev 

Nume și prenume 

profesor 

coordonator 

Titlul lucrării Școală/Liceu Premiu 

LIȘIȚĂ Daniel 

Constantin 

MARAVELA 

Anda Mădălina 

Reducerea 

radiațiilor 

electromagnetice cu 

ajutorul plantelor 

Colegiul Național 

"Carol I" 

Constanța 

Premiul I 

CIOCOIU 

Andrei 

GȊDEA 

Alexandru 

BURSUMAC Alis 

Octavia 

Tehnologia: 

inamicul & aliatul 

mediului 

Colegiul Național 

“Ion Creangă” 

Bucureşti 

Premiul I 

TRĂSNITU 

Daniel Adrian 

PURDILĂ 

Magdalena 

Fuziunea nucleară 

- energia viitorului 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Premiul I 

MUNTEANU 

Alexandra Elena 

ZAMFIR 

Cristina 

BADEA Mariana 

Lili 

Factori care 

diminuează 

poluarea 

Colegiul Național 

"Iulia Haşdeu" 

Bucureşti 

Premiul I 

MISTODE Ana-

Maria 

VÎLCEA Ioana-

Olguța 

GALERU Răducu Poluarea apei-

acidificarea apei 

Colegiul Național 

"Vasile 

Alecsandri" 

Bacău 

Premiul I 

NIȚĂ 

Alexandru-

Matias 

BADEA Mariana 

Lili 

"Ce anume stă în 

calea unei Mări 

Negre curate și 

nepoluate? 

Colegiul Național 

"Iulia Haşdeu" 

Bucureşti 

Premiul I 

MATEESCU 

Nicolae-Savu 

ANTON Ioana 

Patricia 

BADEA Mariana 

Lili 

Impactul poluării 

asupra mediului 

Colegiul Național 

"Iulia Haşdeu" 

Bucureşti 

Premiul I 
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Nume și 

prenume elev 

Nume și prenume 

profesor 

coordonator 

Titlul lucrării Școală/Liceu Premiu 

CALOTĂ 

Andreea 

VLĂSCEANU 

Gabriela Antoneta 

Valorificarea 

deşeurilor 

menajere. Studii de 

caz (obtinerea de 

biocompost şi 

coloranţi naturali) 

Liceul Teoretic 

Atlas Bucureşti 

Premiul I 

HODODI 

Alexandra-

Gabriela 

GHERGHE Ioana - 

Alexandrina 

Natura, la mâna 

noastră! 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Premiul I 

GLĂVAN 

Dragoș Gabriel 

PURDILĂ 

Magdalena 

Pământul într-al 12-

lea ceas: Efectele 

încălzirii globale 

asupra omenirii 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Premiul I 

VOINESCU 

Alexandru 

Cosmin 

CATRINA 

Teodor 

BADEA Mariana 

Lili 

S.O.S salvati 

animalele! 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul I 

ION Ana-Maria MOGA Maria 

Roxana 

Poluarea mediului Colegiul Național 

“Victor Babeş” 

Bucureşti 

Premiul I 

IVĂNUȘCĂ 

Bianca Elena 

PURDILĂ 

Magdalena 

Dezastrul de ieri, 

evoluția de mâine 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Premiul I 

ANCA 

Alexandru-Ionuț 

STOICA Aurelia Mineritul urban Colegiul National 

"Gheorghe Lazar" 

Bucureşti 

Premiul I 

BĂDOI Ana 

Theodora 

PĂDURE Călin 

Alexandru 

BADEA Gabriela Latura uitată a 

pandemiei: 

poluarea 

Colegiul Național 

de Informatică 

"Tudor Vianu" 

București 

Premiul I 

CUCU Ana 

Elena 

DONCEAG 

Daria Ionela 

BADEA Gabriela Protejăm coralii, 

îngrijim planeta! 

Colegiul Național 

"I.L.Caragiale" 

București 

Premiul I 

DRĂGULESCU 

Maria 

VOICULESCU 

Cristiana-Maria 

STOICA Aurelia Reciclon Colegiul National 

"Gheorghe Lazăr" 

București 

Premiul II 

LECA Tudor 

Gabriel 

BADEA Mariana 

Lili 

Regenerarea 

Pământului 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul II 

ȘUȘMAN 

Gabriel 

Sebastian 

RUSU Contesina Poluarea aerului în 

spațiile interioare 

Colegiul Național 

"Gheorghe 

Șincai" Bucureşţi 

Premiul II 

IOȚI Laurențiu 

ȚĂRĂU Alexia 

BACALU-RUS 

Denisa 

Colectarea 

selectivă 

Liceul Tehnologic 

de Construcții și 

Protecția Mediului 

Arad 

Premiul II 
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Nume și 

prenume elev 

Nume și prenume 

profesor 

coordonator 

Titlul lucrării Școală/Liceu Premiu 

CHIRICĂ Daria HĂNCESCU 

Melania 

Defrișările 

excesive 

Colegiul Naţional 

“Gheorghe Lazăr” 

Bucureşti 

Premiul II 

ZAHARIA 

Alessia 

MARINESCU 

Daria 

BADEA Mariana 

Lili 

Factori care 

diminuează 

poluarea 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul II 

PARPALA Ana 

Valentina 

SAILA Ana-

Maria Alice 

BADEA Mariana 

Lili 

Pierderea 

biodiversității sub 

acțiunea factorilor 

poluanți 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul II 

STOIA Raisa 

BRIE Ramona 

BACALU-RUS 

Denisa 

Pădurea - O rază 

de sănătate 

Liceul Tehnologic 

de Construcții și 

Protecția Mediului 

Arad 

Premiul II 

FOUDA Dina PURDILĂ 

Magdalena 

Poluarea, inamicul 

sănătății 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Premiul II 

CHIRIAC Diana 

Andreea 

Kirsteuer Rodica Efectele poluarii 

chimice 

Colegiul Național 

“Victor Babeş” 

Bucureşti 

Premiul II 

STOICA Sabina 

Maia 

RADU Alesia 

Maria 

BADEA Gabriela Poluarea datorată 

măștilor faciale 

din polipropilenă 

Colegiul Național  

“I. L. Caragiale” 

Bucureşti 

Premiul II 

HOGEA Ana-

Maria 

DUȚOIU Laura 

Camelia 

BADEA Gabriela ALIMENTE 

versus PASTILE 

Colegiul Național 

“IL Caragiale” 

Bucureşti 

Premiul II 

DIACONU 

Andreea-

Alexandra 

BADEA Mariana 

Lili 

Pandemia COVID-

19. Teama, refuz, 

cercetare 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul III 

ILIE Andrei PAUL Liliana Reciclarea 

materialelor rezultate 

din vehicule scoase 

din uz 

Liceul Tehnologic 

"Sf. Pantelimon" 

București 

Premiul III 

MITU Ana-Irina 

TRIFAN Vlad 

Mihai 

BADEA Mariana 

Lili 

"Poluarea. 

Dușmanul 

mondial." 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul III 

NEDELCOV 

David-Andrei 

HOARĂ Maria 

BADEA Gabriela Acidificarea 

oceanelor- 

"geamănul malefic 

al încălzirii globale" 

Colegiul Național 

"I.L.Caragiale" 

București 

Premiul III 

NECULA 

Bianca 

OPREA Ilinca 

BADEA Mariana 

Lili 

Cum este fauna 

influențată de 

poluare? 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul III 
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Nume și 

prenume elev 

Nume și prenume 

profesor 

coordonator 

Titlul lucrării Școală/Liceu Premiu 

NEGRU 

Alexandru 

PODĂREANU 

Tiberiu-Gabriel 

BADEA Mariana 

Lili 

Autovehicule, 

energie electrică și 

combustibil 

regenerabil 

Colegiul Naţional 

"Iulia Hașdeu" 

București 

Premiul III 

DUDĂU 

Sânziana 

DUMITRAŞCU 

Lorena 

PURDILĂ 

Magdalena 

Omul în armonie 

cu natura 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Mențiune 

RACU Andreea BURSUMAC Alis Respirăm deodată 

cu Planeta 

Colegiul Național 

“Ion Creangă” 

București 

Mențiune 

ȘTICA Denis 

Gabriel 

GHERHEȘ-

CRUCERU Iulia 

Cristiana 

STOINEL Mirela-

Raluca 

Terapii oxidative Liceul Teoretic 

"Traian Lalescu" 

Orșova 

Mențiune 

 
 

                              Secțiunea Postere: 17 lucrări înscrise, 7 lucrări premiate                            

Nume și prenume 

elev 

Nume și prenume 

profesor 

coordonator 

Titlul lucrării Școală/Liceu Premiu 

MIHAI Andreea 

Iulia 

STOICA Aurelia Fast Fashion - în 

spatele 

industriei modei 

Colegiul Național 

“Gheorghe Lazăr” 

Bucureşti 

Premiul I 

FLOREA Iuliana 

Florentina 

BADEA Mariana 

Lili 

Expansiunea Colegiul Național 

"Iulia Hașdeu" 

Bucureşti 

Premiul II 

ȘANDRU Briana NICULESCU 

Elisabeta 

Hidrogenul - 

soluție pentru un 

viitor curat 

Liceul “George 

Călinescu” 

Bucureşti 

Premiul II 

MOLDOVEANU 

Bianca-Mihaela 

LAZĂR Irina 

STOICA Aurelia "Reciclează-ți 

hainele!" 

Colegiul Național 

“Gheorghe Lazăr” 

Bucureşti 

Premiul III 

NAE Raluca Elena PURDILĂ 

Magdalena 

Efectul de seră Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Mențiune 

ROTARU Andrei 

Mircea 

HANCESCU 

Melania Filoftea 

My name is 

climate change 

Colegiul Național 

“Gheorghe Lazăr” 

Bucureşti 

Mențiune 

MURSA Oana PURDILĂ 

Magdalena 

Viitorul este în 

mâinile noastre 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Mențiune 
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                              Secțiunea Machete: 9 lucrări înscrise, 4 lucrări premiate                            

Nume și 

prenume elev 

Nume și prenume 

profesor 

coordonator 

Titlul lucrării Școală/Liceu Premiu 

BORDEANU 

Alisa 

IVAN Mihai 

PURDILĂ 

Magdalena 

Natura îți cere 

ajutorul 

Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" 

Bucureşti 

Premiul I 

PREDA Bianca - 

Iuliana 

STOICA Aurelia Casă, dulce casă Colegiul Național 

“Gheorghe Lazăr” 

Bucureşti 

Premiul II 

ALEXANDRU 

Cristiana 

FIERBÎNTU 

Andreea 

MOGA Maria 

Roxana 

Terra, planeta 

vieții 

Colegiul Național 

“Victor Babeș” 

Bucureşti 

Premiul III 

DUDULEA 

Raluca 

NEGRU Nadina Materialele 

reciclabile ale 

viitorului 

(Plastic) 

Liceul de Arte 

Plastice ,,Nicolae 

Tonitza’’ București 

Mențiune 

 

Lucrările simpozionului au fost reunite ȋntr-un volum dedicat care ȋnsumeazǎ 

180 de pagini. Acesta a fost publicat la Editura POLITEHNICA Press (Figura 1). 

 

Fig 1. Volumul cu lucrǎrile prezentate ȋn cadrul simpozionului 

Pe aceastǎ cale, adresez mulțumiri speciale tuturor celor care au participat cu 

lucrǎri la simpozion și ȋi felicit pe laureați. 
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Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii, ȋn 

parteneriat cu Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor și 

Centrul de Antreprenoriat din Universitatea POLITEHNICA din București a organizat 

ȋn data de 28 martie 2022, cea de-a VI-a ediţie a Concursului studențesc „Antreprenor 

ȋn Protecția Mediului” (Figura 2). 

 

Fig. 2. Pagina web a concursului 

 

Prin tematica sa, concursul vizează o abordare integrată a principalelor aspecte 

ce ţin de asigurarea premiselor pentru o dezvoltare durabilă, cu accent pe potențialul 

de dezvoltare a unor idei antreprenoriale ȋntr-o manierǎ sustenabilǎ.  

Concursul a reunit studenții de la Facultatea de Inginerie Chimicǎ și 

Biotehnologii și Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, 

care dincolo de activitatea curricularǎ s-au implicat ȋn pregǎtirea unor proiecte 

sustenabile, cu impact asupra ȋmbunǎtǎțirii stǎrii mediului. 

Studenții declarați câștigǎtori sunt urmǎtorii:  

Locul I - Roșca Elena-Aida, anul IV Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii 

Locul I - Palaiodimopoulos Aris-Dimitris, anul I, Facultatea de Antreprenoriat, 

Ingineria și Managementul Afacerilor 

Locul II - Burghelea Andrei, anul III Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii 

Locul II - Negrea Andrei, anul III Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii 
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Locul III - Apostu Ana-Maria, anul III Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii 

Locul III - Olari Aliona, anul III Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii 

Mențiune - Popa Georgeta Olguța, anul IV Facultatea de Inginerie Chimicǎ și 

Biotehnologii 

Mențiune - Pǎunescu Andreea, anul IV Facultatea de Inginerie Chimicǎ și 

Biotehnologii. 

 

 

Fig. 3. Colaj cu imagini din timpul concursului  

 

 Felicitǎri, dragi studenți!! 

 

 

Ȋn ziua de 6 aprilie 2022, la Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii 

de la Universitatea POLITEHNICA din București au fost organizate dezbateri care au 

avut ca scop educația pentru protecția mediului. La eveniment au fost prezenți 

studenți și cadre didactice, respectiv reprezentanți de la Ecopolis, Mai Mult Verde și 

Ecoteca – Colecția de Verde. 
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Fig. 4. Colaj de fotografii din timpul evenimentului 

Limitarea emisiilor și a cantității de deșeuri generate, reducerea consumului 

de resurse – apǎ, energie, precum și resurse ale solului sau subsolului, protejarea 

speciilor și conservarea habitatelor, dezvoltarea unor soluții inovative de transport, 

comunicare și existențǎ nepoluantǎ sunt condiții primordiale de dezvoltare durabilǎ. 

Trebuie sǎ ne implicǎm mai mult, sǎ facem mai mult pentru mediul ȋn care trǎim! 

Prof. dr. ing. Cristina ORBECI  

Decan - Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

e-mail: cristina.orbeci@upb.ro 
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Webinar internațional 

Workshopul "Medicines and health improving products from 

molecular design to clinical trials" 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Chimico – Farmaceutică – 

I.N.C.D.C.F. (I.C.C.F.) București organizează în perioada 8 – 10 iunie 2022 un 

eveniment on-line, care se dorește a fi un forum de discuții și idei cu implicarea unei 

comunități științifice concentrate asupra cercetării și dezvoltării medicamentelor. Sub 

denumirea de "Medicines and health improving products from molecular design to 

clinical trials" („Medicamente și produse pentru îmbunătățirea sănătății, de la 

proiectare moleculară la studiile clinice”), vor fi abordate tematici din domeniile: 

biotehnologii microbiene și extractive, tehnologie farmaceutică, farmacologie 

convențională și alternativă non-clinică, proiectare moleculară și sinteza compușilor 

bioactivi. 

Printre distinșii invitați care vor susține prelegeri și ne vor împărtăși din 

rezultatele cercetărilor lor, se numără: conf. dr. Nicolo Tonali de la Facultatea de 

Farmacie a Universității Paris-Saclay, Franța, Echipa FLUOPEPIT (Molecule și 

peptide fluorurate de interes terapeutic) - Châtenay-Malabry, Franța; conf. dr. 

Verginica Schröder, șef Departament Științe Farmaceutice II, Facultatea de Farmacie 

a Universității „Ovidius” din Constanța, România; prof. dr. Chandra Shekhar Yadav, 

School of Forensic Science, National Forensic Sciences University, India; conf. dr. 

ing. Ștefan Theodor Tomas, Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor, 

Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea „Politehnica” din 

București; conf. dr. Nicoleta Radu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară din Bucureşti, I.C.E.C.H.I.M. Bucuresti; dr. biochim Radu Albulescu si dr. 

ing. Amalia Stefaniu, I.N.C.D.C.F. Bucuresti. Workshopul se adresează atât 

cercetătorilor la început de carieră, dar și celor experimentați, propunându-și să aducă 

în prim plan strategii și abordări multidisciplinare din domeniul chimiei 

medicamentului pentru a ne familiariza cu cele mai recente tendințe în cercetarea 

chimiei integrate, holistice, pentru dezvoltarea de noi compuși de interes terapeutic. 

Dr. ing. Amalia ȘTEFANIU 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – I.N.C.D.C.F. 

(I.C.C.F.) București 

Website: http://cfarm.ncpri.ro/ ; e-mail: iccf@ncpri.ro 

http://cfarm.ncpri.ro/
mailto:iccf@ncpri.ro
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