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Institute de prestigiu 

 

Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică 

Multidisciplinară din cadrul  

Universității Valahia din Târgoviște  
 

Institutul de Cercetare Ştiinţifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM) al 

Universităţii ”Valahia” din Târgovişte, înființat prin Decizia 873/03.12.2003, în baza 

Hotărârii Senatului Universității 10/25.09.2003, este o organizaţie profesională 

independentă, apolitică şi neguvernamentală, dependentă juridic de universitate, 

creată în scopul participării la realizarea de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, 

finanțate prin programe naţionale și internaţionale şi prin contracte cu agenți 

economici. 

 

 
 

ICSTM elaborează strategia și procedura operațională privind cercetarea 

științifică, organizează şi gestionează laboratoare de cercetare ştiinţifică proprii, 

colaborează cu centrele de cercetare, în vederea utilizării de către acestea a 

echipamentelor de laborator şi a resursei umane specializate. ICSTM reunește sub 

umbrela sa 16 centre de cercetare acreditate instituțional și are misiunea de a asigura, 

coordona, monitoriza şi susţine activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică, 

respectând statutul fiecărui centru în parte. ICSTM susține activitatea de cercetare, 

dezvoltare experimentală, inovare și transfer tehnologic în domeniile de competență 

ale universității, asigură tranziția către știința deschisă și facilitează drumul către 

excelență în cercetarea științifică. 

Cercetarea este principalul mijloc prin care știința îmbogățește fluxul de 

cunoștințe despre realitatea naturală și socială. Cu toate acestea, ea dobândește 

deplina semnificație numai atunci când este condusă de calitate în expunerea 

problemei științifice, de metodele folosite pentru a rezolva problemele de cercetare și 

de practicile folosite în timpul procesului de cercetare. Atât cunoștințele, cât și 

practicile trebuie să fie măsurabile, astfel încât, în primul rând, să fie verificate 

calitatea și oportunitatea activităților de cercetare și inovare, iar în al doilea rând, să 

fie recunoscute activitățile de cercetare, sprijin și management. 

Asigurarea resurselor (financiare, materiale, umane și informaționale) în 

cercetare este dată de ICSTM, un institut de cercetare modern, recunoscut la nivel 

național și internațional, partener în o serie de proiecte naționale și internaționale, 
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care contribuie decisiv, prin creația științifică și infrastructura destinată cercetării 

avansate, la creșterea vizibilitatății la nivel național/internațional, la internaționalizare 

prin poziționarea universității în categoria universităților de elită la nivel național și 

european. Activităţile ICSTM se concretizează în studiul și dezvoltarea de materiale, 

dispozitive şi sisteme cu aplicabilitate în producerea energiei regenerabile şi 

integrarea acesteia în clădiri, creşterea eficienţei energetice, reducerea consumurilor 

de materiale şi combustibili (decarbonizare), dezvoltarea de materiale avansate, 

metode și tehnologii avansate de producție, nișe importante în domeniul prioritar de 

specializare inteligentă – Industria și Cercetarea de Înaltă Tehnologie. 

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște dispune de infrastructură de cercetare, 

în cadrul ICSTM, achiziționată prin proiectul POSCCE ID 916, ctr. 250/2010. Acest 

proiect (FEDR, 57.971.600 lei) a vizat 3 componente majore: construcţie clădire nouă 

pentru cercetare și inovare (7250 m2), achiziţionare echipamente, active corporale şi 

necorporale și promovarea capacităţii de cercetare și inovare dobândită. Au fost 

realizate și dotate 35 laboratoare de cercetare, 4 amfiteatre/săli pentru diseminarea 

rezultatelor, 13 spații administrative/anexe funcționale. 

 

      
 

      
 

Infrastructura de cercetare existentă, de tip “living lab” de interes european, 

prezentată și în platformele ERA-Net, eeris.eu (eertis.eu/) și https://916.icstm.ro/ 

evaluată la 6.545.000 Euro şi peste 22 de echipamente de cercetare cu valoare 

individuală de peste 100.000 Euro, contribuie la atragerea de fonduri din proiecte CDI 

naţionale şi internaţionale, fondul de dezvoltare instituţională şi contracte cu alte 

universităţi, institute, agenţii, organizaţii şi agenţi economici. Dintre echipamentele 

de cercetare din dotarea ICSTM, cu valoare individuală de peste 100.000 Euro, se pot 

enumera: instalația tip "Digital platform provider" (ERA-NET Smart Energy 

Systems), ce cuprinde platformă experimentală fotovoltaică, platforma experimentală 

https://www.icstm.ro/content/Proiect-POS-CCE-O221-ID-916-SMIS-14687
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/dpp/17/Institute-of-Multidisciplinary-Research-for-Science-and-Technology-from-Valahia-University-of-Targoviste.html
https://eeris.eu/index.php?we=module.org.erris.app.orgPublic&ui=infraList&wtok=5c9c529cb6ea0f9422d51368630a5ecfb0dcc22f&wtkps=lZDNbsIwEITfxXfSrNc/sblw4lRVSPQFjOMUkxBCzE8rlHevY1Iq9dL25h19M55do6W+BY2aBF+SedCcaiIQLVxa5KLIqYRaurM/7I5b1Shvd1jSj/69ntlLGwo/A872VuyTV5ND/3bPiTGMTeL1VDdhfGNUEZVF5FUBICsEyzhXOeQbqRg6WsrJfHXJkGuyP5TnxmUxOXN970Nmum6cVudN4+2EL05kbuLjlqaSPiaM/7+u6YIqRZmiIIX2bdWbZx9OS1M7HZzp7fZr9S5kf6AzASCQVbmkzqXGQpMEHlMfTEF34cEayGm8yBA0aJLqwr8KTvzd7DUIWhSMF0rMh2EMlXHvsmtX66fvqLENxBv+UHhCX34Bh08=&wchk=2f810128f7506a3498436aef33464a2dab33e9d1
https://916.icstm.ro/
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Partners/Digital_Platform_Providers
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Partners/Digital_Platform_Providers
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eoliană și platforma experimentală termosolară, sistem de dezvoltare și prototipare 

module PV, sistem de ablaţie LASER, spectrometru de masă cu plasmă cuplată 

inductiv (ICP-MS), microscop electronic cu baleiaj (SEM) cuplat cu spectrometru cu 

dispersie după energie (EDS), cu spectrometru cu dispersie după lungimea de undă 

(WDS) și sistem de litografiere cu fascicul de ioni dirijați (EBL), microscop cu forţă 

atomică (AFM), spectrometru de fluorescență a razelor X cu dispersie după lungimea 

de undă (WDXRF), difractometru de raze X (XRD), cromatograf de lichide de înaltă 

performanță (HPLC), nanoidenter, sistem de testare și caracterizare MTS Bionix, 

instalaţie pentru depuneri de straturi metalice şi dielectrice prin împroșcare, instalație 

pentru depunerea filmului subțire în vid cu fascicul de electroni (e-BEAM), sistem de 

caracterizare pentru celule și module, etc.  

 

     
 

    
 

    
 

ICSTM este singurul institut de cercetare care deține un sistem de gestiune 

tehnică și control al clădirii (BMS – Building Management System), rolul acestuia 
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fiind de a asigura controlul tuturor echipamentelor instalate din cadrul institutului de 

cercetare, cu scopul reducerii consumurilor și optimizării funcționării acestora în 

condiții maxime de confort și siguranță. Acest sistem este exploatat în cadrul mai 

multor proiecte finanțate prin H2020, INTERREG și ERA-NET, astfel:  

a) instalație pilot în proiectul H2020 E-LAND (Grant Agreement No 824388) 

Integrated multi-vector management system for Energy isLANDs: 

https://elandh2020.eu/pilot-site/romania/, dar și ca echipament central ce a stat 

la baza întregului proiect, sisteme similare fiind instalate la Port of Borg 

(Norvegia) și Walqa Technology Park (Spania). Instalația BMS. 

b) exemplu de bune practici - Interreg Europe S3UNICA – Smart 

SpecialiSation UNIvercity CAmpus: https://alea.ro/portofoliu/proiecte-

europene/proiecte-europene-in-derulare/s3unica; 

https://youtu.be/vDMk1T2cYNk 

c) instalație tip "Living laboratory" în ERA-NET Smart Energy Systems: 

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Partners/Living_Labs. 

Activitățile desfășurate de ICSTM sunt definite de (i) cercetări aplicative 

pentru realizarea de noi produse și tehnologii; (ii) cercetări fundamentale de bază și 

orientate, realizate în scopul aprofundării și creșterii nivelului cunoștințelor; (iii) 

cercetări analitice. Domeniile de cercetare sunt stabilite periodic prin Strategia de 

Cercetare a Universității ”Valahia” din Târgoviște, în Planul Strategic de Dezvoltare 

al Universității. Domeniile de cercetare emergente subsumează direcții de cercetare 

și/sau tematici de cercetare, specifice centrelor de cercetare din cadrul ICSTM. 

Centrele de cercetare ale universității aflate sub umbrela institutului beneficiază de 

acces la echipamente performante pentru C&I, fapt care întărește astfel caracterul 

multidisciplinar de care se bucură cercetarea, totodată, tot mai mulți studenți 

doctoranzi își desfășoară activitatea de cercetare în spațiile generoase de pregătire 

destinate acestora. 

ICSTM este singura structură din România pentru efectuarea analizelor 

necesare obținerii Certificării Europene în domeniul Toys Safety Directiva europeană 

2009/48/CE privind siguranța jucăriilor prin organismul acreditat RENAR, Mișcarea 

Română pentru Calitate (MRC), cu experți/evaluatori acreditați în cadrul MRC. În 

acest sens, un obiectiv important îl reprezintă îmbunătățirea continuă a infrastructurii 

de cercetare certificată/acreditată RENAR, competitivă la nivel european şi cu grad 

ridicat de unicitate la nivel naţional, capabilă să susţină cercetarea de excelenţă din 

universitate, precum și serviciile din cadrul MRC, prin achiziționarea de echipamente 

noi și asigurarea mentenanței/reparațiilor necesare echipamentelor deja existente. 

În conformitate cu Strategia Naţională de Cercetare, Inovare şi Specializare 

Inteligentă (SNCISI) 2022-2027, Strategia Regională de Specializare Inteligentă 

(SRSI) 2021-2027 (care stabilesc companiile private ca piloni ai inovării și 

evidențiază importanța întăririi dimensiunii internaționale a cercetării științifice și a 

consolidării poziției României ca lider regional în domenii strategice în care poate 

atinge excelența), ICSTM, prin universitate, își propune și alte capabilități importante 

cum ar fi: îmbunătățirea/promovarea infrastructurii de cercetare și a serviciilor de 

cercetare prin platforma EERIS (ERTIS); activități de tip Open Science, Open 

Research, Open Innovation, Open Data și Open Access; antreprenoriat în inovare; 

clustere și conecting Hub; implementarea SR 13572:2016, Sisteme de management al 

inovării (SMIn). Cerințe; atragerea cercetătorilor din spațiul internațional în centrele 

și echipele de cercetare din ICSTM prin programul Marie Sklodowska-Curie 

https://elandh2020.eu/pilot-site/romania/
https://alea.ro/portofoliu/proiecte-europene/proiecte-europene-in-derulare/s3unica
https://alea.ro/portofoliu/proiecte-europene/proiecte-europene-in-derulare/s3unica
https://youtu.be/vDMk1T2cYNk
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Partners/Living_Labs
https://www.mrco.ro/certificare/certificare-jucarii/
https://www.mrco.ro/certificare/certificare-jucarii/
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COFUND și/sau prin obținerea unor surse de finanțare europeană dedicate mobilității 

cercetătorilor. 

ICSTM contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute în strategia 

universității, dar și în strategia mațională SNCISI 2022-2027, prin: 

- creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare, inovare tehnologică și generarea 

de produse și servicii competitive cu valoare adăugată ridicată; 

- generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern, cât și extern, 

precum și de activități conexe ce favorizează incluziunea; 

- stimularea activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic 

și în celelalte ramuri ale economiei regionale; 

- creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție, cât și 

de desfacere; 

- crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și 

național. 

Cultivarea parteneriatelor strategice de cercetare cu universități și institute de 

cercetare din țară și din străinătate, cu agenți economici etc., în vederea identificării 

surselor de finanțare UE sau non‐UE, reprezintă un obiectiv important alături de 

creșterea vizibilității rezultatelor cercetării și promovarea Universitatății ”Valahia” 

din Târgoviște. Se urmărește actualizarea continuă a managementului cercetării prin 

creșterea performanțelor resurselor umane și ale infrastructurii de cercetare. 

Creşterea atractivităţii carierei în cercetare prin promovarea cercetătorilor în 

carieră pe baze etice şi de performanţă reprezintă un fundament de bază al 

universității. În acest sens, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște susține formarea 

unor grupuri multidisciplinare de cercetători deschise către mediul ştiinţific de 

cercetare national şi internaţional, în domeniile prioritare de cercetare, prin creşterea 

numărului de cercetători și îmbunătăţirea performanţelor acestora. Referitor la 

capacitatea de atragere a tinerilor cu studii superioare în cercetare, ICSTM, prin 

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, promovează: (1) existența unei baze 

materiale corespunzătoare desfășurării cercetării de excelență (laboratoare cu 

echipamente de ultima generație, biblioteci/baze de date, facilități dedicate cercetării); 

(2) existența unor acorduri/parteneriate/contracte bilaterale pentru cercetare cu 

universități/institute de cercetare/companii la nivel naționale și internațional; (3) 

capacitatea ridicată de relaționare cu mediul academic/cercetare și economic la nivel 

național și internațional, atât prin organizarea de manifestări știintițice în ICSTM, cât 

și prin derularea proiectelor de mobilități Erasmus+, precum și a programelor de 

educație doctorală și formare postdoctorală a cercetătorilor. Acestea reprezintă 

argumente solide pentru demonstrarea capacității de atragere a tinerilor cercetători în 

domeniile noi emergente pe care le promovează Universitatea ”Valahia” din 

Târgoviște prin ICSTM. 

ICSTM, prin universitate, recrutează personal didactic și de cercetare, atât pe 

perioadă nedeterminată, cât și determinată (în cadrul proiectelor de cercetare) în 

conformitate cu legislația în vigoare. Pregătirea și motivarea personalului de cercetare 

este o prioritate continuă a ICSTM și se realizează prin: includerea în colectivele de 

cercetare ale proiectelor CDI naționale și internaționale, cu motivare financiară; burse 

naționale și internaționale, școli de vară, participarea la conferințe 

internaționale/naționale; includerea în colectivele de autori în vederea publicării de 

articolelor științifice ISI (Web of Science, ERIH+) și non-ISI, cărți/capitole de cărți 

(coautori/autor principal); includerea în colectivele de autori - brevete; includerea în 
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colectivele editoriale ale revistelor indexate ISI (Web of Science) din universitate; 

promovarea creației științifice prin organizarea de seminarii științifice lunare în cadrul 

cărora cercetătorii își prezintă rezultatele obținute (cercetări proprii, teze de doctorat, 

cercetări colective etc); participarea la seminarii de instruire organizate de furnizorii 

de echipamente/servicii; organizarea și participarea la conferințe/seminarii/ateliere de 

creație/întâlniri de lucru în cadrul proiectelor CDI, colaborărilor cu agenți economici, 

asociații profesionale; participarea la cursuri de formare profesională, universități din 

țară/străinătate etc. susținerea participării personalului C&D la conferințe și 

concursuri naționale/internaționale, saloane de inventică. 

       
 

Recunoașterea științifică a universității rezultă din activitățile de cercetare și 

inovare, din calitatea cercetărilor efectuate de echipele de cercetare și presupune o 

evaluare corectă și transparentă a rezultatelor științifice la nivelul comunității 

academice. În acest context, promovarea recunoașterii activității de inovare este atât o 

obligație a universității, cât și un drept al personalului didactic și de cercetare 

implicat. Printre beneficiile pentru cercetători se numără facilitățile și sprijinul pe care 

le oferă universitatea pentru a asiguara condiții optime de inovare. 

Un aspect important de menționat este faptul că la nivel național, 

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște este prima universitate care implementează și 

certifică Sistemul de Management al Inovării (SMIn), în conformitate cu SR 

13572:2016, plasând astfel universitatea în rândul instituțiilor inovative europene de 

învățământ și cercetare. 

Una din politicile sociale pentru care institutul militează este aceea a 

performanței, transparenței și a echidistanței în muncă, cât și a dreptului egal și 

nealterat la cercetare, indiferent de religie, rasă, gen sau orientare sexuală. Mai mult, 

sprijină efortul depus de către Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea 

unui mediu încojurător benefic dezvoltării armonioase a vieții și converge printr-o 

implicare activă către una din directiile Eco-friendly de dezvoltare bazată pe utilizarea 

resurserselor regenerabile de energie. De asemenea, institutul de cercetare este afiliat 

la planul de combatere a schimbărilor climatice, pentru care Uniunea Europeană și-a 

propus ca până în anul 2050 să atingă neutralitatea climatică cu obiectivul intermediar 

stipulat în Legea europeană a climei de reducere a nivelului emisiilor de CO2 cu 

aproximativ 55% până în 2030. 
 

Prof. habil. dr. ing. Cristiana RĂDULESCU 

Universitatea Valahia din Târgoviște 

Facultatea de Științe și Arte 

Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară 

cristiana.radulescu@valahia.ro; radulescucristiana@yahoo.com  

http://www.chimie.upb.ro/
mailto:cristiana.radulescu@valahia.ro
mailto:radulescucristiana@yahoo.com
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In memoriam 

 

Constantin (Viorel) TĂNASE 

1950 – 2022 

 

 

Constantin Tănase (Viorel, cum îl știau toți) s-a născut la 1 ianuarie 1950 

într−o familie de oameni gospodari din satul Valea Sălciilor, comuna Grăjdana, în 

județul Buzău. Fiind cel mai mare dintre cei trei frați, a învățat de mic să îmbine 

pasiunea pentru carte cu lucratul pământului, ceea ce i-a creat o etică a muncii ce se 

va manifesta pe tot parcursul lui profesional. 

A urmat primele patru clase la școala din sat (Miluiți – Valea Sălciilor), 

îndrumat de un învățător cu mult har pedagogic, Nicolae Popa, apoi ciclul gimnazial 

la școala din Grăjdana. S-a distins drept unul din cei mai buni elevi la invățătură. Ca 

elev internist al prestigiosului liceu „B. P. Hașdeu” din Buzău, profilul real, a fost 

premiant pe toată perioada anilor de studiu. Profesorul Dumbravă i-a insuflat 

dragostea pentru chimie, materie la care a excelat, relevându-și aptitudinile deosebite 

pentru această disciplină odată cu primele olimpiade școlare, unde a luat premiul al 

doilea la etapa regională. 

În anii 1967-1972 a fost student al Facultății de Chimie industrială a 

Institutului Politehnic București, secția Tehnologia substanțelor organice, unde 

profesori ca C. D. Nenițescu și A. T. Balaban i-au stimulat și încurajat pasiunea 

pentru cercetare în sinteza organică fină, de care nu se va despărți  toată viața. 

În timpul liber a fost pasionat de drumeții și fotografie; îndrăgostit iremediabil 

de culmile munților, de delta Dunării și de natură, a făcut multe excursii prin țară cu 

rucsacul în spate. S-a remarcat și ca un iscusit bucătar de preparate tradiționale, 

convins fiind că orice bucătar este un mic chimist, iar bucătăria, un laborator chimic 

mai mic. 

După absolvire, a fost repartizat la Institutul de Fizică Atomică de la 

Măgurele, departamentul de compuși marcați. Aici a participat la sinteza a peste 30 de 

compuși biologici și biologic activi marcați cu tritiu, iod-123, fluor-18. 

Între 1977 și 1985 a fost trimis la Institutul de Reactori Nucleari Energetici 

Pitești, unde a participat la cercetări de reprocesare a combustibilului nuclear epuizat 

și la proiectul de preluare a centralei nuclearo-electrice CANDU de la Cernavodă. 

Din 1985 a fost angajat în Departamentul de sinteze – Laboratorul de sinteză a 

compușilor naturali al Institutului de Cercetări Chimico-Farmaceutice (ICCF), unde a 
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lucrat neîntrerupt până la sfârșitul vieții. Cu o vocație autentică și o extraordinară 

putere de muncă, a fost unul dintre puținii cercetători care au reușit sinteza totală, 

stereocontrolată, de mare complexitate, a prostaglandinelor și analogilor acestora, 

valorificată prin cloprostenoli-racemic și D(+), ca medicamente luteolitice și 

uterotonice de uz veterinar, cu mare valoare adăugată și importanță în zootehnie. 

Acestea au fost furnizate atât pieței interne (ex. produsul Flavoliz, industrializat la 

Uzina de Medicamente București), dar mai ales la export (Grupul Chemo). Din 

aceeași clasă au fost comandate și finanțate extern și tehnologii pentru trei 

medicamente moderne de uz uman pentru afecțiuni oftalmice (glaucom), cât și pentru 

hormoni steroizi. În cazul celor din urmă a introdus sinteza enzimatică 

stereoselectivă. Realizarea cu succes a acestor tehnologii și produse a adus o valoare a 

exportului de peste 1,5 milioane euro. 

În 1997 și-a susținut teza de doctorat în Tehnologia sintezei organice la 

Universitatea Politehnică București, cu tema „Sinteza compușilor 

biciclo[3.3.0]octanici pentru obținerea analogilor carbaciclinei și izocarbaciclinei și 

analogilor prostaglandinici”, condusă de Prof. dr. Victor Părăușanu. Teza, de mare 

complexitate, a fost recunoscută ca o lucrare de referință în domeniu. 

A mai adus o contribuție valoroasă în echipele de cercetare a unor noi 

potențiale medicamente originale antimicrobiene și antiobezitate. 

Dar ceea ce l-a consacrat definitiv pe plan național și internațional au fost 

sintezele a zeci de analogi originali de nucleozide carbociclice cu potențială activitate 

antivirală (domeniu de structuri de mare interes actual în combaterea SARS-Cov2) și 

antitumorală. Acestea au făcut obiectul unor publicații în colaborare cu numeroși 

cercetători din instituții de prestigiu din țară și cu virusologi de renume din Belgia, 

Letonia, Rusia. Numeroși compuși din această clasă au fost selectați pentru testare de 

către National Cancer Institute din SUA. 

Rezultatele remarcabile ale cercetărilor sale și colaboratorilor au fost publicate 

în multe numere ale revistelor românești de chimie, dar și în reviste internaționale de 

prestigiu (Tetrahedron, Int. J. Mol. Sci., Bioorg. Med. Chem., New J. Chem., 

Molecules ș.a.). 

  
Ediția a VI – a a simpozionului cu participare 

internațională “Cercetarea Medicamentului între 

informație și științele vieții”, 19–20 Octombrie 

2006, București 

11th Joint Meeting on Medicinal 

Chemistry 2019, 27-30 Iunie, Praga, 

Republica Cehă 
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Cu o cultură generală bogată, bun vorbitor de germană, engleză și rusă, 

interlocutor abil cu o voce caldă și un zâmbet mereu prezent, a reușit să facă 

publicitate chimiei românești la conferințe și saloane internaționale. Brevetele de 

invenții în domeniul sintezelor stereoselective au fost medaliate cu aur și premii de 

excelență la saloane de invenții din țară, Bruxelles, Geneva. 

  
Salonul Internațional de Invenții de la Bruxelles, în 2016 

  
Medalii și premii speciale obținute la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, 

edițiile 2018 și 2019 

Studios și modest, perfecționist și critic la nevoie, a reprezentat un valoros 

model profesional pentru colegi. Cu o mare voință de a construi și de a menține un 

nucleu activ în sinteza chimică românească, a fost mentor pentru numeroși tineri 

cercetători, contribuind la formarea unor generații de specialiști. 

  
PRO INVENT Editia XV, 22-24 Martie 2017, Cluj-Napoca 
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În ciuda unor probleme de sănătate din ultimii ani, s-a dăruit cercetării cu 

aceeași pasiune, abnegație și devotament, până în ultimele clipe de viață. S-a bucurat 

de sprijinul și susținerea soției sale, Urania, de profesie medic pediatru, ce i-a fost 

alături timp de patru decenii și i-a înțeles pasiunea pentru cercetare concretizată în 

multe ore petrecute în laborator. Au împreună o fiică, Raluca, doctor în matematică la 

Cornell University, SUA, și cercetător la Institutul de Matematică “Simion Stoilow” 

al Academiei Române. 

 

Rămânând în memoria celor dragi ca un soț bun, un tată și bunic iubitor, un 

frate devotat, un coleg jovial, un om cald, deschis, mereu săritor, dornic să ajute și să 

fie util până la sfârșit, activitatea sa rămâne în istoria ICCF și a chimiei românești ca o 

pagină distinctă, remarcabilă, de neuitat. 

 

Dr. ing. Mișu MOSCOVICI 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF București 

mmisu@ncpri.ro 
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Cercetare 
 

Extracte de propolis: evaluare, clasificare şi modelare  

prin metode chemometrice 
 

1. Introducere 

Propolisul, un produs apicol complex, dovedit a fi o sursă de numeroși 

compuși benefici pentru sănătatea umană, este exploatat la nivel artizanal, dar face și 

obiectul multor cercetări științifice. În ultimii ani s-au intensificat preocupările în 

domeniul valorificării produselor apicole românești, ceea ce a implicat și dezvoltarea 

metodelor de extracție a compușilor utili și de stabilire a contribuției lor în prevenirea 

sau tratarea unor afecțiuni. Valoarea multor compuși identificați în extractele de 

propolis este strâns legată de acțiunea lor antioxidantă și/sau antimicrobiană. 

În numeroase centre de cercetare și universități din România s-au constituit 

colective care studiază produsele apicole atât pentru valorificarea lor, cât și pentru 

înțelegerea dependenței proprietăților curative de compoziția chimică a extractelor. 

Mărghitaș și colab. [1] au prezentat pe larg preocupărilor românesti în domeniul 

analizei extractelor de propolis colectat din diverse părți ale țării. Analiza activității 

antioxidante desfășurate de Coneac și colab. [2] în corelare cu conținutul de polifenoli 

și condițiile de extracție s-a axat pe identificarea compușilor preponderent extrași în 

soluții conținând 60 și 96% etanol. S-a ajuns la concluzia că cele mai bune rezultate 

privind evaluarea activității antioxidative au fost obținute în cazul extractelor de 

propolis în etanol 60%, iar activitatea antioxidativă evaluată prin metoda DPPH a fost 

în bună corelație cu concentrațiile globale de flavonoizi și acid cafeic.  

În multe studii analiza rezultatelor experimentale s-a axat pe utilizarea 

diverselor metode chemometrice, în special din domeniul statisticii multivariate 

(Analiza Componenților Principali-PCA, Analiza Discriminantă Liniară - LDA, 

analiza clusterelor), pentru a discrimina diversele extracte după originea geografică a 

propolisului sau tehnica de extracție aplicată [3-5]. 

 Câteva colective din Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii a 

Universității Politehnica din București și-au orientat activitatea spre produsele 

apicole, în mod particular a propolisului. Pe lângă investigarea metodelor de extracție 

și analiza complexă a extractelor, au fost aplicate și metode chemometrice, bazate pe 

analiza statistică a datelor, care să permită pe de o parte punerea în evidență a 

structurii datelor cu eventuale grupări după condițiile de operare, iar pe de altă parte, 

formularea unor corelații între compoziție și efectele curative ale extractelor 

exprimate prin capacitatea antioxidantă. 

2. Metode chemometrice utilizate 

Principalele metode chemometrice sunt practic metode ale statisticii 

multivariate: analiza de componente princicipale, analiza discriminantă liniară și 

regresia parțială. 

Analiza pe componente principale (Principal Component Analysis - PCA) este 

un instrument utilizat pentru reducerea numărului de variabile prin gruparea lor într-

un număr mai mic de componente principale [6]. Pentru un set de probe caracterizate 

de n mărimi fizice măsurate se va ajunge la un număr p < n care caracterizează 

fiecare probă, p fiind numărul de componente principale (PC). Transformarea are la 
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bază proiectarea datelor inițiale pe un nou set de coordonate ortogonale, astfel încât 

proiecția pe prima coordonată (PC1) să includă cea mai mare variabilitate din setul de 

date, proiecția pe cea de-a doua direcție (PC2) următoarea cea mai mare variabilitate 

și așa mai departe. Pe lângă reducerea dimensiunii problemei, proiectarea în noul 

sistem de coordonate permite și evidențierea unei grupări a datelor pe baza unor 

similitudini între probele analizate, dacă aceasta există. Aplicarea metodei nu 

presupune apriori nicio structură a datelor și, din acest motiv, este denumită „metoda 

nesupravegheată”. 

Direcțiile ortogonale, ce cuprind în ordine descrescătoare variabilitatea din 

setul de date, sunt calculate ca vectori proprii ai matricei de covarianță a datelor 

inițiale. Dintre vectori se păstrează doar primii p, în ordine descrescătoare a valorilor 

proprii. De regulă, se păstrează acel număr de componente principale care să reflecte 

peste 80% - 90% din variabilitatea datelor. 

Prin această transformare fiecare probă (set de date) va fi caracterizată de un număr 

restrâns de componente principale, care sunt practic o combinație liniară de forma: 

( )

T

py W x=        (1) 

unde W(p) reprezintă primii p vectori proprii ai matricei de covarianță, y este vectorul 

ce descrie proba în noile coordonate (funcție de componenții principali), iar x este 

vectorul mărimilor măsurate ce caracterizează fiecare probă. Elementele Wp
T se 

numesc „încărcări” (loadings) ale variabilelor, ele reprezentând o măsura a 

contribuției fiecărei variabile în componenții principali. 

Analiza discriminantă liniară (Linear Discriminant Analysis, LDA) este o 

metodă statistică supravegheată, care presupune că datele sunt grupate în clase. Prin 

aplicarea metodei se sporesc diferențele dintre clase, astfel încât structura datelor este 

mult mai evidentă. Acest lucru se realizează prin maximizarea funcției J(W), definită 

de raportul dintre variațiile între clase (SB) și variațiile din cadrul claselor (SW): 

( )
T

B

T

w

W S W
J W

W S W

 
=

 
      (2) 

Valoarea maximă a funcție J(W) corespunde unui W calculat din relația: 

1

w BS S W W−   =        (3) 

Astfel noile direcții pe care vor fi proiectate datele sunt vectorii proprii ai matricei 
1

w BS S−  , cu condiția ca SW să fie nesingulară. Valorile proprii corespund importanței 

relative a direcțiilor nou definite în separarea datelor. Astfel, vectorii proprii Vk ce 

corespund valorilor proprii k celor mai mari vor constitui spațiul de dimensionalitate 

redusă în care se vor proiecta datele inițiale. Fiecare set inițial de date (xi), din spațiul 

n-dimensional, va fi reprezentat într-un spațiu k-dimensional prin proiectarea acestuia 

conform relației: 

i i ky x V=         (4) 

Regresia liniară parțială (Partial Least Squares, PLS) aplică o reducere a 

numărului de variabile independente X, similar metodei PCA și utilizează acești noi 

factori pentru a stabili o relație liniară între ei și o mărime dependentă Y, utilizând 

metoda celor mai mici pătrate [7]. Spre deosebire de PCA, PLS definește 

componentele principale luând în considerare covarianțele combinate în spațiul 

variabilelor independente X și cel al mărimii dependente Y. PLS este singura 
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posibilitate de corelare polinomială atunci când numărul de variabile independente 

este mai mare decât numărul de observații, acesta fiind cazul tipic pentru rezultatele 

obținute în analizele spectrale. Pentru aprecierea importaneți variabilelor inițiale X în 

definirea proprietății analizate, definită prin variabila Y, se poate utiliza distribuirea 

valorilor coeficienților de regresie pe variabilele inițiale, folosind relația dintre 

variabilele inițiale și componentele principale. O metodă mai eficientă este calculul 

„importanței variabilei în predicție” prin scorul VIP (Variable Influence on 

Projection). Scorul VIP rezumă contribuția fiecărei variabile la modelul de regresie. 

Variabilele cu valori VIP mai mari de 1 sunt, în general, considerate relevante. Scorul 

VIP, definit pentru fiecare variabilă, se calculează ca sumă a încărcărilor 

componentelor sale PLS ponderate cu procentul de variație Y explicat de fiecare 

componentă [8, 9]. 

3. Experimental 

3.1 Studiul preliminar al extracției 

3.1.1 Condiții de extracție 

Studiul preliminar a avut ca obiect investigarea importanței stadiului de 

mărunțire a materiei prime (propolis din județul Bihor) și a naturii solventului asupra 

unor proprietăți generale ale extractelor. 

Propolisul a fost măcinat și produsul obținut împărțit în trei fracții granulometrice: 

particule fine (d < 600 μm), medii (600 m < d < 1,25 mm) și mari (d > 1,25 mm). 5 

g din fiecare fracție granulometrică de propolis au fost contactate cu 50 mL solvent 

(apa distilată și 50 % etanol în apă). Procesul de extracție s-a desfășurat cu agitare 

intensă (150 rpm), la 25 C. S-au folosit durate de extracție de 1, 2, 3, 5 și 7 zile. 

Proprietățile fizice măsurate au fost aciditatea titrabilă cu NaOH, 

conductivitatea, conținutul total de polifenoli și flavone, precum și capacitatea 

antioxidantă a extractului. 

 

3.2. Studiul avansat al extracției compușilor utili din propolis 

3.2.1 Condiții de extracție 

Materia prima utilizată a fost mărunțită fără separarea fracțiilor 

granulometrice și utilizată la extracția compușilor utili prin macerare. Pentru extracție 

s-au utilizat apa și soluții etanolice (25% si 50%). Raporturile lichid:solid (m/m) au 

fost 2:1, 4:1, 6:1. Fazele au fost contactate la 25C, sub agitare la 150 rpm timp de 1, 

3 și 5 zile, într-un agitator orbital ES 80-Grant Instruments (Marea Britanie). 

Extractele au fost separate de ceară cu filtru nr. 389, din hârtie cu Ø 12,5 cm și 

depozitate la -20C până la analiză. Sistemul propus pentru codificarea extractelor a 

fost o combinație alfanumerică cu litera care reprezintă solventul (A - apă, E - etanol 

25 %, EE - etanol 50 %), prima cifră raportul lichid/solid (2 pentru 2:1, 4 pentru 4:1, 

6 pentru 6:1) și a doua cifră durata contactului (1 pentru 24 h, 3 pentru 72 h,  5 pentru 

120 h). Pentru toate extractele obținute s-a determinat continutul în acizi polifenolici, 

flavonoizi și capacitatea antioxidantă. 

3.2.2. Metode de analiză 

În cadrul studiului preliminar, conținutul de polifenoli a fost evaluat folosind 

reactiv Folin-Ciocalteu (2 M, SIGMA-ALDRICH, 1,27 g/mL), iar conținutul total de 

flavonoide a fost analizat spectrometric folosind AlCl3 și quercitină. 
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În studiul avansat, analiza acizilor fenolici și a flavonoidelor a fost efectuată 

prin LC-MS în colaborare cu centrul SCIENT [10]. Sistemul de măsură capabil să 

asigure condițiile optime de operare a metodei este format din (a) sistem UHPLC 

conținând degazor, pompă, autosampler, coloana tip Flexar (producător Perkin Elmer), 

(b) spectrometru de masă QTRAP 5500, produs de Sciex, cu detector de numărare a 

impulsurilor AcQuRate. Pentru analiza cantitativă s-au obținut curbe de calibrare prin 

injectarea unor amestecuri de concentrații cunoscute în domeniul 0,08 – 5 μg/mL ale 

compușilor de interes (quercitina, crisina, pinocembrină, acid t-ferulic, acid p-cumaric, 

galangină, acid cafeic, fenilesterul acidului cafeic (CAPE), vanilină, kaemferol). 

Capacitatea antioxidantă a extractelor a fost testată prin stingerea radicalilor 

liberi cu viață lungă ABTS●+, folosind Trolox drept compus model [11]. Cote părți 

de 1 mL din standardele de lucru, în domeniul de concentrație 0,5 – 16 μg/mL 

Trolox, au fost contactate cu 3 mL soluție de radicali liberi, s-au adus la 5 mL cu apă 

demineralizată; absorbanța la 734 nm a fost măsurată după 6 minute, într-o celulă de 

10 mm. 3 mL reactiv au fost diluați la 5 mL cu apă demineralizată, spre a obține 

soluția martor. Inhibiția, %, a fost calculată drept 100×(A0-Ai)/A0, unde A0 reprezintă 

absorbanța martorului, iar Ai absorbanța soluției de concentrație i a Troloxului. 

Extractele de propolis au fost diluate 1:100 înainte de a reacționa cu soluția de 

radicali liberi. Capacitatea antioxidantă a fost calculată drept concentrație echivalentă 

de Trolox din curba de calibrare (TEAC) și raportată ca g Trolox /mL extract. 

Conductivitatea a fost măsurată cu un instrument SevenMulti (Mettler-Toledo) 

echipat cu celulă de conductivitate, calibrată cu standarde de conductivitate de 1413 

S/cm (0,01 M KCl) și 12,88 mS/cm (0,1 M KCl). Aciditatea titrabilă a fost 

determinată prin titrare cu NaOH, soluție 0,1 M, progresul titrării fiind monitorizat cu 

ajutorul unui electrod combinat de pH, conectat la instrumentul SevenMulti. Calibrarea 

senzorului de pH a fost realizată cu standarde de pH 4, 7 și 10. Măsurătorile au fost 

realizate la temperatura camerei, timp de 5 zile consecutiv. 

Analiza LC-MS/MS a fost realizată folosind un spectrometru de masă Q Trap 

5500 Triple Quadrupole (Sciex, USA) cu ionizare prin electropulverizare (ESI). 

Pentru eluția cromatografică s-au folosit 0,5 % acid formic (solvent A) și metanol 

(solvent B), gradientul variind de la 2 la 98 % solvent B, la un debit 900 µL/min. 

Coloana cromatografică C18 (Fusion-RP 80 Å, 50 × 2 mm, încărcată cu particule de 4 

µm, Phenomenex Inc, Torrance, CA, USA) a fost termostată la 30 °C. Temperatura 

camerei de ionizare a fost 500 °C. Spectrele de masă au fost înregistrate în modul 

“ioni negativi“, între 50 m/z și 500 m/z, folosind azot drept gaz de coliziune. Presiunea 

gazului în nebulizator a fost fixată la 1000 psi. Au fost folosite standarde ACS 

(quercitină, crisină, pinocembrină, galangină, kaempferol, vanilină, acid galic, acid 

p−cumaric, acid t-ferulic, acid cafeic, fenil esterul acidului cafeic – CAPE) pentru 

prepararea de stocuri etanolice individuale de 500 µg/mL concentrație. Soluțiile de 

calibrare etanolice au fost preparate în domenul 0,08 – 5 µg/mL. Analiza probelor a 

fost realizată în secvența MS/MS, un ion selectat fiind monitorizat pe Q1, iar 

fragmentul ales al ionului molecular pe Q3. O secvență tipică de analiză a constant în 

injectarea a 2 blancuri conținând faza mobilă A, apoi 7 amestecuri de polifenoli în 

ordine crescătoare a concentrațiilor, urmate de 2 blancuri, 1 soluție de calibrare, 2 

blancuri, 9 probe de analizat, 2 blancuri, 1 soluție de calibrare, 2 blancuri, alte probe 

de analizat. Parametrii experimentali pentru fiecare analit au fost identificați prin 

injecție directă în modulul MS, caracteristicile fiind colectate în tabelul 1. 
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Tabelul 1. Caracteristici MS experimentale pentru analiții de interes 

Compus 
Ion părinte, 

Da 

Ion precursor, 

Da 
DPa, 

V 

EPb, 

V 

CEc, 

eV 

CXPd, 

V 

Acid cafeic 178,9 134,9 −70 −10 −22 −13 

Acid p-cumaric 162,9 118,9 −60 −10 −22 −9 

Acid galic 168,8 124,9 −65 −10 −20 −11 

t-Ferulic acid 192,9 133,8 −70 −10 −22 −11 

Kaempferol 284,9 92,9 −130 −10 −54 −7 

Quercitină 300,9 135,8 −120 −10 −28 −11 

Crisină 253 208,9 −145 −10 −20 −17 

Pinocembrină 255 212,8 −120 −10 −28 −28 

Vanilină 150,9 135,8 −60 −10 −18 −9 

CAPE 283 135 −120 −10 −72 −17 

Galangină 268,9 168,8 −105 −10 −36 −11 

a Potențial prevenire clustere, b potențial de intrare, c energie de coliziune, d potențialul la ieșirea din 

celula de coliziune 

Parametrii de calibrare sunt colectați în Tabelul 2. 

Table 2. Parametrii de calibrare 

Analit 
Timp de 

retenție, min 

Ordonata la 

origine 
Panta R2 

Quercitină 0,262 1,35 × 104 1,84 × 106 0,9998 

Crisină 1,88 7,09 × 103 4,09 × 104 0,9822 

Vanilină 2,04 2,83 × 104 1,07 × 106 0,9994 

Pinocembrină 2,32 4,63 × 104 1,29 × 106 0,9990 

Kaempferol 2,66 2,16 × 103 1,60 × 105 0,9995 

CAPE 4,13 1,51 × 104 1,29 × 105 0,9988 

Acid t-Ferulic 4,64 2,26 × 104 1,26 × 106 1 

Acid p-cumaric 4,86 2,83 × 105 1,17 × 107 0,9992 

Acid galic 5,19 7,90 × 104 5,99 × 106 0,9991 

Acid cafeic 5,25 1,51 × 105 9,99 × 106 0,9995 

Galangină 5,26 9,84 × 103 6,25 × 105 0,9988 

 

4. Rezultate și discuții 

4.1 Studiul preliminar al extracției 

Domeniul de variație al principalelor proprietăți măsurate în cele 30 extracte este 

prezentat în Tabelul 3. 

 
Tabelul 3. Domeniul de variație al proprietăților extractelor de propolis 

Valori 
Conductivitate, 

mS/cm 

Aciditate titrabilă, 

mL NaOH 1 N 

Polifenoli, 

% 

Flavone, 

% 

TEAC, 

g /mL extract 

Maxim extract 

apos 
0,096 1,575 0,90 0,089 1,52 

Minim extract 

apos 
0,050 0,643 0,05 0,014 0,76 

Maxim extract 

etanolic 
0,104 1,972 10,0 4,63 12,01 

Minim extract 

etanolic 
0,083 1,523 3,83 1,28 5,11 
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Datele din tabelul 3 semnalează o variație clară a proprietăților cu natura solventului, 

în special în ceea ce privește conținutul de compuși bioactivi extrași și capacitatea 

antioxidantă a extractelor. Variația acestora cu natura granulometrică a propolisului 

este mai puțin evidentă (figurile 1 și 2). 

 
Figura 1. Variația conductivității în extrasele obținute. 
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Figura 2. Variația concentrației de polifenoli în extractele obținute. 

 

Pentru o investigare a structurii datelor s-a aplicat metoda PCA, definind 

matricea X drept o matrice cu 5 coloane (cele 5 proprietăți măsurate) și 30 de linii 

(cele 30 probe distincte). Deoarece unitățile de măsură ale proprietăților investigate 

sunt diferite, iar dispersia datelor pe cele 5 coloane este de asemenea diferită, a fost 

necesară standardizarea matricii X, transformând-o într-o matrice cu dispersie unitate. 

Rezultatele au demonstrat faptul că variabilitatea datelor este cuprinsă în proporție de 

99% în primii doi componenți principali. Primul PC cuprinde 93% din variabilitatea 

datelor, în timp ce al doilea component principal înglobează doar 6% din aceasta. 
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Reprezentarea celor 30 de probe în spațiul PC1-PC2 (figura 3) arată o structurare a 

datelor, în sensul grupării extractelor apoase distinct față de cele obținute în soluții 

alcoolice. Funcție de clasa granulometrică, se remarcă o separare a probelor 

corespunzătoare fracțiilor mari de cele corespunzătoare fracțiilor mici, fracția medie 

suprapunându-se peste cele două. 

 
Figura 3. Proiecția probelor analizate în spațiul PC1-PC2. 

 

Diagrama „biplot” (figura 4) în care se reprezintă simultan, prin puncte 

distribuția probelor și prin săgeți contribuția fiecarei variabile în definirea 

componentelor principale, arată că toate variabilele au încărcări mari pe PC1, ceea ce 

înseamnă că toate proprietățile contribuie la diferențierea probelor. Unghiurile mici 

între săgețile ce corespund flavonoizilor, polifenolilor și capacității antioxidante 

demonstrează existența unei dependențe clare între acestea; astfel în probele în care 

crește concentrația de polifenoli, crește și cea de flavonoizi, precum și capacitatea 

oxidantă. 

 
Figura 4. Diagrama bi-plot în analiza extractelor din studiul preliminar. 
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Reluarea studiului cu utilizarea LDA evidențiază clar cele două clase 

corespunzând solvenților apă și soluție etanolică (figura 5). În plus, se poate remarca 

și o separare a extractelor după fracția granulometrică, mai evidentă în cazul 

extracției în soluție etanolică, separare evidentă pe direcția celei de a doua funcții 

LDA, care însă nu înglobează decât 5% din variabilitate. 

 
Figura 5. Proiecția probelor analizate în spațiul LDA1-LDA2. 

Analiza chemometrică din cadrul acestui studiu preliminar a întărit concluzia 

că influența granulometriei fazei solide este puțin importantă în procesul de extracție, 

ea neconducând la o diferențiere majoră a proprietăților extractelor. Solventul însă are 

o contribuție esențială, ceea ce este în concordanță cu natura chimică și solubilitatea 

produșilor extrași. 

4.2 Studiul avansat al extracției compușilor utili din propolis 

Analiza chimică a extractelor obținute a arătat că variația cea mai importantă 

este dată de schimbarea solventului utilizat. Durata de contact conduce la creșterea 

concentrației de compuși extrași. Această creștere este evidentă pentru trecerea de la 

1 zi la 3 zile și se aplatizează la o creștere mai mare a duratei de contact. Creșterea 

raportului lichid:solid conduce la o eficientizare a extracției exprimată în g compus 

extras/g propolis, dar, cum este și de așteptat, concentrația compușilor în extracte este 

mai mică (figurile 6 și 7). 

 
Figura 6. Total acizi polifenolici și flavonoizi extrași. 
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Figura 7. Total acizi polifenolici și flavonoizi. 

Figura 8 prezintă media conținutului extractelor obținute în apă, soluție 25% 

și 50% etanol (media calculată pe cele 9 probe în care s-au variat durata contactului și 

raportul lichid:solid). Se remarcă în mod clar cum creșterea concentrației de etanol 

face ca extragerea flavonoizilor să fie într-adevăr eficientă, mărindu-se însă și 

concentrația de acizi polifenolici. 

Galangina și crisina, cunoscute pentru efectele lor anti-tumorale [12], au o 

pondere importantă în compușii extrași în etanol 50%. Acestea au fost găsite în 

cantități neglijabile în solvenții care conțin apă în cantitate mai mare. Pinocembrina, 

galangina și kaempferolul au un model similar de creștere la schimbarea solventului. 

 
Figura 8. Variația compoziție medii funcție de solventul utilizat 

Creșterea capacității antioxidante a extractelor realizate în etanol 50% 

(figura 9) pare să fie cauzată atât de creșterea concentrației de acizi polifenolici, cât și 

de cea a flavonoizilor. 
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Figura 9. Variația capacității antioxidante funcție de condițiile de extracție. 

Analiza chemometrică a datelor a urmărit punerea în evidență a unei structuri 

a datelor din punct de vedere al conținutului de compuși activi și corelarea capacității 

antioxidante a extractelor cu compoziția chimică a acestora, cu evidențierea acelor 

compuși care contribuie cel mai mult în definirea acestei corelații. Pentru aceasta s-au 

utilizat metodele PCA și PLS. 

PCA aplicată pentru întregul set de date a pus în evidență structura datelor, în 

sensul grupării acestora în trei clase după natura solventului (figura 10). Componenții 

principali determinați includ 73% (PC1), 20% (PC2) și 4% (PC3) din variabilitatea datelor. 

 
Figura 10. Proiecția datelor din experimentul extins în coordonate PC1-PC2. 

Diagrama „biplot” (Figura 11) evidențiază importanța majoră a flavonoizilor 

(galangină, crisină, kaempferol, quercitina) în discriminarea datelor. Acești compuși 

au încărcări mari în PC1 și mici în PC2, spre deosebire de acizii polifenolici (acid 

cafeic, acid p-cumaric) care participă preponderent în PC2. Acest lucru poate fi 

datorat faptului că acizii polifenolici se solubilizează și în apă sau soluții diluate de 
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etanol, în timp ce solubilizarea flavonoizilor este remarcată doar în soluții etanolice, 

crescând mult odată cu concentrația în etanol a acestora. 

 
Figura 11. Diagrama bi-plot pentru probele din experimentul extins. 

Pentru a detalia clasificarea probelor s-a apelat la metoda LDA (Figura 12), în 

care clasele sunt clar separate, iar în cadrul extractelor obținute în soluții etanolice se 

disting și grupele formate la diverse rapoarte lichid:solid utilizate în extracție. O 

grupare incipientă a probelor începe să se distingă, în funcție de raporturile 

lichid:solid pentru 25 % etanol, în ciuda unor suprapuneri între probele obținute la 

raportul 4:1 cu cele la raportul 6:1. O situație complet diferită este pentru cazul 

etanolului de 50%, unde apare o diferențiere clară pentru cele trei moduri de operare. 

 
Figura 12. Reprezentarea datelor din experimentul extins în coordonate LDA1-LDA2 
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Alte studii, dedicate extracției compușilor polifenolici din propolis folosind 

solvenți etanolici de diferite concentrații, au demonstrat gruparea probelor în funcție 

de natura solventului [13], dar nu au raportat diferențe în funcție de alte condiții de 

operare. Oroian și colab. [14], utilizând PCA, a raportat o grupare a eșantioanelor în 

funcție de anul recoltei și, în unele cazuri, de timpul de extracție. Prezentul studiu 

demonstrează că și raportul lichid:solid poate genera profile diferite ale compușilor 

polifenolici în extractele obținute. 

Corelarea capacității antioxidante cu profilul extractelor obținute în cazul celor 

trei solvenți utilizați s-a realizat prin utilizarea tehnicii PLS. Modelarea statistică a 

relevat corelații bune între cei 10 compuși identificați. Pentru extractele apoase și în 

etanol 25% au fost necesari 4 componenți principali, iar pentru extractele în etanol 

50% 6 componenți principali. În toate cazurile, numărul de componenți a inclus peste 

90% din variabilitate. Figura 13 prezintă în diagrama de paritate calitatea corelărilor.  

 
 

 

Figura 13. Grafice de paritate pentru exemplificarea calității corelării. 

Compușii cu cea mai mare contribuție în stabilirea corelației au fost selectați 

pentru fiecare solvent specific, pe baza scorului lor VIP (figurile 14 și 15). 



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

0

0.5

1

1.5

2

V
IP

 s
c
o

re

 
Figura 14. Valori VIP ale componenților extrași în solvent apă. 

În apă, diferențierea compoziției în funcție de condițiile de funcționare este în 

principal pentru structuri mai simple, din grupul acizilor fenolici (acid vanilic, 

t−ferulic, cafeic și p-cumaric. Analiza PLS a arătat că aceștia sunt de altfel cei care 

contribuie la capacitatea antioxidantă a extractului. Deși extras în cantitate mică 

(Figura 8), fenilesterul acidului cafeic, CAPE are o contribuție importantă în 

stabilirea capacității antioxidante. 

Concentrația flavonoidelor cu structuri complexe, cum ar fi crisina, quercitina 

și pinocembrina, creditate cu capacitate antioxidantă ridicată, este semnificativă în 

soluțiile etanolice; acestea contribuind în cea mai mare măsură la capacitatea 

antioxidantă. 
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Figura 15. Scorul VIP al componenților extrași în soluții etanolice. 
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Se remarcă din figura 15 cum schimbarea profilului de concentrații ai 

compușilor extrași se reflectă în influența acestora asupra capacității antioxidante a 

întregului extract. Pentru extractele în etanol 50% crește rolul crisinei, quercitinei, 

pinocembrinei și galanginei în bugetul capacității antioxidante și scade importanța 

relativă a acizilor polifenolici. 

 

5. Concluzii 

 

Analiza statistică a datelor a pus în evidență influența condițiilor de operare 

asupra eficienței extracției compușilor activi din propolis, precum și asupra profilului 

polifenolic al extractelor. Aceasta are și o perspectivă importantă asupra relației 

dintre profilul polifenolic și activitatea antioxidantă, în bună concordanță cu 

considerațiile teoretice. 
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Eveniment științific internațional 

 

Simpozionul "Medicines and health improving products from molecular design to 

clinical trials” 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF 

București a organizat în perioada 8-10 iunie 2022 un eveniment științific cu 

participare internațională, dedicat dezvoltării medicamentului. S-au abordat tematici 

variate din domeniul proiectării, dezvoltării și inovării produselor farmaceutice, cu 

abordări multidisciplinare din domeniile conexe, precum biotehnologii microbiene și 

extractive, tehnologie farmaceutică, farmacologie convențională și alternativă non-

clinică, proiectare moleculară și sinteza potențialilor agenți terapeutici. 

Printre distinșii invitați s-au numărat: conf. dr. Nicolo Tonali de la Facultatea 

de Farmacie a Universității Paris-Saclay, Franța, conf. dr. Verginica Schröder,  de la 

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 și CS I la ICECHIM București,  

dr. biochim. CS I Radu Albulescu și dr. ing. CS I Amalia Ștefaniu de la INCDCF-

ICCF București, chim. Sandra Tuţă, reprezentantul firmei VWR International GmbH, 

Avantor, România. Workshopul a reunit peste 40 participanți, care au urmărit cele  

opt prezentări cu informații și rezultate de ultimă oră, subliniind abordările moderne 

și alternative în proiectarea și dezvoltarea de noi medicamente, de la studii in silico 

până la cercetarea pre-clinică. 
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 Str. Gh. Polizu nr. 1-7, sector 1, cod 011061,  

 Bucureşti, România, www.schr.ro 
 

 

 

Domnului Sorin Mihai Cîmpeanu 

Ministrul Educaţiei 

         5.08.2022 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Prezenta intervenţie răspunde solicitării adresate de către Ministerul Educaţiei 

celor interesaţi de procesul educaţiei în România şi de noua Lege a Educaţiei aflată în 

dezbatere publică. În acelaşi timp, ea rezumă o intervenţie mai veche a Societăţii de 

Chimie din România, care cuprinde observaţii şi propuneri privind studiul chimiei în 

învăţământul preuniversitar şi care a fost adresată în 26 ianuarie 2021 domnului Sorin 

Ion, pe atunci Secretar de Stat (24784/20.01.2021). 

Chimia este universal recunoscută drept “ştiinţă centrală” datorită capacităţii 

sale de a genera punţi, pe de o parte cu ştiinţele fizice şi, pe de altă parte, cu ştiinţele 

vieţii. Nu întâmplător, aşteptările privind rezolvarea unor probleme ale viitorului 

omenirii se îndreaptă, în mod constant, spre chimie. Mă refer aici la provocările 

legate de problema alimentaţiei (securitatea alimentară), de cele care apar în domeniul 

energiei (energia verde), de asigurarea sănătăţii, de valorificarea complexă a 

resurselor naturale, de eficientizarea multor industrii care solicită, în mod permanent, 

aportul chimiei. Aceste exemple pot continua – însăşi calitatea vieţii prezente şi, mai 

ales, viitoare, în condiţiile diminuării rezervelor naturale este esenţial legată de 

cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea potenţialului chimiei.  

De altfel, dezvoltarea industriei româneşti şi a economiei naţionale în general, 

înainte de anii ’90 ai secolului trecut, s-au realizat cu concursul major al chimiei – 

potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, exportul de produse chimice şi 

petrochimice asigura aproximativ 35 – 40% din valuta ţării.  
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Acesta este contextul în care Societatea de Chimie din România vă solicită, 

Domnule Ministru, să acordaţi, în noua Lege a Educaţiei, o atenţie specială predării şi 

cunoaşterii chimiei (ştiinţă experimentală) în formarea preuniversitară a tinerilor. 

Industria chimică ce se poate dezvolta pe baza resurselor naturale de care dispunem 

va avea nevoie, într-un număr rezonabil de ani, de absolvenţi cât mai bine pregătiţi, 

pe care şcoala va trebui să-i pună la dispoziţia societăţii. 

Cu speranţa că sugestiile şi solicitările Societăţii de Chimie din România se 

vor regăsi în Legea pe care o pregătiţi, vă asigur, Domnule Ministru, de întreaga mea 

consideraţie. 

 

 

Acad. Bogdan C. SIMIONESCU 
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 

Operațional Competitivitate 

 

Proiect POC-A1-A1.2.3-G-2015  

„Noi tehnologii și produse pentru sănătate” 

 
 

În luna august 2022 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului cu 

titlul „Noi tehnologii și produse pentru sănătate”, Acronim: 

INOVOPRODFARM, ID P_40_406, Cod SMIS 2014+:105542, Contract nr. 

60/05.05.2016, proiect conceput și realizat în concordanță cu obiectivul 

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE <POC-A1-A1.2.3-G-

2015>, Axa prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 

sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 - 

Parteneriate pentru transfer de cunoștințe. 

Obiectivul general al proiectului a fost de transfer de cunoștințe teoretice, 

practice și de know-how de la ICCF București către IMM-uri cu profil de activitate în 

domeniul produselor sanogene, în scopul implementării la aceștia a unor produse și 

tehnologii de produse naturale și inovative, pentru care exista interes real pe piață. 

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în implementarea la 

beneficiarii economici de profil a Ofertei de expertiză a ICCF București 

(http://ipf.ncpri.ro:8081/despre-proiect/fișe-produse/), respectiv a unor produse și 

tehnologii de produse naturale demonstrate active prin cercetare științifică riguroasă, 

baza pentru produse sanogene din categoriile 1. suplimente alimentare, 

2. fitodermatocosmetice și 3. produse pentru igienă și curățenie. 

Proiectul s-a realizat în contextul în care ICCF București are competența unică 

în România de a putea dezvolta un produs sanogen de tip medicamentos, de la 

obținerea ingredientelor active, la analiza compozițională (atestată de Certificate de 

analiză și Specificații tehnice de produs) și testarea farmacotoxicologică a siguranței 

și eficacității acestuia (prin studii adecvate preclinice in vivo și in vitro), cu formulare 

adecvată, funcție de biodisponibilitatea compușilor activi, în scopul final al notificării 

ca produs nou pe piață, în respect cu legislația UE. 

Proiectul s-a finalizat cu următoarele rezultate: 

✓ 11 contracte subsidiare de tip D (colaborare efectivă) și 4 contracte 

subsidiare de tip C cu 14 IMM-uri de profil; 

✓ 1 instalație de extracție asistată cu radiație laser la 6 lungimi de undă în 

vizibil (488, 514, 532, 552, 660 si 785 nm);  

✓ peste 30 produse sanogene noi și inovative implementate la IMM-urile 

partenere; 

✓ 7 fișe de produse din Oferta de expertiză a ICCF București implementate la 

IMM-urile partenere; 
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✓ 9 cereri de brevete de invenție rezultate din colaborarea efectivă cu 

IMM-urile partenere; 

✓ 14 articole științifice rezultate din colaborarea efectivă cu IMM-urile 

partenere. 

 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 72 luni, respectiv 

5 septembrie 2016 - 30 august 2022. 

 

Valoarea proiectului a fost de 16.019.298 lei din care 13.308.798 lei valoarea 

asistenței financiare nerambursabile. 

 

 
 

 

Contracte de colaborare efectivă care s-au derulat  

pe proiect POC Cod SMIS 105542 

 

Contract D36/07.11.2017  

Titlu: Sisteme terapeutice cu eliberare controlată și principii active de natură 

vegetală cu acțiune antiinflamatoare și analgezică; 

Partener: Global Research SRL (Pitesti, ARGES);  

Rezultate: 

✓ 2 produse active sub formă de hidrogel cu eliberare controlată;  

✓ 1 Cerere de brevet de invenție (A00903/17.12.2019). 

 
 

Contract D37/07.11.2017 

Titlu: Sisteme terapeutice cu eliberare controlată și principii active de natură 

vegetală cu acțiune antiinflamatoare și analgezică; 

Partener: Sanimed International Impex SRL (Călugăreni, GIURGIU);  
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Rezultate:  

✓ Dosar tehnic de fabricație celuloză bacteriană implementat la întreprindere. 

 

Contract D38/08.11.2017  

Titlu: Tehnologii cadru de realizare a unor produse dermato-cosmetice cu extracte 

active naturale; 

Partener: Concordia Holding SRL (Călugăreni, GIURGIU); 

 

Rezultate: 

✓ 2 game de cosmetice, compuse din apă micelară, cremă de zi și mască, 

adresate tenului tânăr - formule pentru ten acneic și formule pentru ten normal;  

✓ 1 Cerere de brevet de invenție (A00723/26.09.2018). 
 

Contract D28/19.07.2018  

Titlu: Preparate cosmetice pe bază de soluții coloidale ionice îmbogățite cu extracte 

vegetale; 

Partener: Agnes Itara SRL (Suceava, SUCEAVA); 

 
Rezultate: 

✓ 3 produse active de uz cosmetic pe bază de soluție de argint coloidal ionic și 

ingrediente active vegetale;   

✓ 1 Cerere de brevet de invenție (A00379/02.07.2020). 

 

Contract D41/22.10.2018  

Titlu: Utilizarea tehnologiilor verzi de extracție pentru obținerea de principii 

fitochimice utilizate în componența produselor sanogene; 

Partener: Global Pharma Research SRL (Pitești, ARGES); 
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Rezultate: 

✓ 2 tehnologii verzi (extracție cu CO2 și extracție cu microunde) pentru două 

categorii de extracte vegetale standardizate obținute din Artemisia annua și 

Rosa damascena. 

Contract D8/04.03.2019  

Titlu: Preparate cosmetice naturale pe bază de rășini organice și ingrediente de 

origine vegetală; 

Partener: Negrilica Braka SRL (București); 

 
Rezultate: 

✓ 4 produse cosmetice noi cu ingrediente active vegetale (2 creme și 2 măști);  

✓ 2 Cereri de brevet de invenție (A00148/31.03.2021, A00150/ 31.03.2021). 

 

Contract D18/03.07.2019  

Titlu: Produse topice pe bază de venin de viperă și ingrediente active vegetale;      

Partener: Slavia Pharm SRL (Bucuresti); 

 
Rezultate: 

✓ 2 produse topice pe bază de venin de viperă și ingrediente active vegetale;  

✓ 1 Cerere de brevet de invenție (A00357/23.06.2021). 

 

Contract D35/08.11.2019 

Titlu: Tehnologie inovativă de extracție a biomasei vegetale utilizând radiație laser; 

Partener: Apel Laser SRL (București); 
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Instalație inovativă de extracție 

a materiei prime vegetale cu 

radiație laser la nivel laborator  
1 - Controler kit lasere; 

2 - Kit de lasere;  

3 - Telescop 400-650 nm; 

4 - Condensator; 

5 - Laser cu CO2; 

6 - Agitator magnetic; 

7 - Fereastra ZnSe;  

8 - Reactor 

9 - Banda de incalzire; 

10 - Controler bandă clasică de 

încălzire. 

Rezultate: 

✓ 1 instalație de extracție asistată cu radiație laser la 6 lungimi de undă (varianta 

cu reactor de capacitate 2 L și reactor de 12 L); 

✓ 1 tehnologie de lucru validată la nivel laborator pe materia prima Plantago 

lancelata (parametri extracției asistate cu laser la diferite lungimi de undă);  

✓ 2 produse active îmbogățite în minerale și polifenoli, obținute prin extracție 

asistată cu radiație laser; 

✓ 1 Cerere de brevet de invenție (A00790/16.12.2021) 

 

Contract D2/23.04.2021  

Titlu: Cercetarea-dezvoltarea de alimente funcționale  

cu fibre naturale, cu rol prebiotic;   

Partener: ICA R&D SRL (București);  

 

Rezultate:  

✓ 6 tipuri de iaurturi funcționalizate cu polifenoli din cereale;  

✓ 1 Cerere de brevet de invenție (A00199/19.04.2022). 

 

Contract D3/23.04.2021  

Titlu: Soluții antimicrobiene pe bază de argint coloidal ionic si extracte vegetale;  

Partener: Agnes Itara SRL (Suceava, SUCEAVA); 
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Rezultate:  

✓ 4 produse de igienă (soluții de uz extern) cu efect antimicrobian;  

✓ 1 cerere de brevet de invenție (A00142/23.03.2022). 

 

Contract D4/23.04.2021  

Titlu: Tehnologii cadru de obținere a unor suplimente alimentare cu funcţionalitate 

nutritivă și imunostimulatoare; 

Partener: Colian Management SRL (București); 

 
Rezultate:  

✓ 2 produse active cu funcționalitate nutritivă și imunostimulatoare. 

 

 

 

 

Dr. chim. Lucia PÎRVU 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – 

ICCF, București 

Website: http://cfarm.ncpri.ro/; e-mail: iccf@ncpri.ro 
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Profesorul Ștefan Hell la simpozionul internațional 

„Biodinamica – o abordare transdisciplinară“ 
 

Academia Română și Centrul Internațional de Biodinamică (www.biodyn.ro) 

au organizat în perioada 19-21 mai 2022 simpozionul internațional „Biodinamica – o 

abordare transdisciplinară“. 

Manifestarea a marcat douăzeci de ani de la înființarea, sub egida UNESCO, a 

Centrului Internațional de Biodinamică – CIB. Amânată de pandemia de COVID 19, 

aniversarea s-a desfășurat într-un format semi-hibrid (două prezentări on-line din 

cauza restricțiilor pandemiei Covid 19, celelalte în format fizic) și a avut un dublu 

scop: 

(1) consolidarea unui pol de excelență transdisciplinară în biodinamică și în domenii 

conexe pentru accelerarea inovării în analiza multi dimensională, cu înaltă rezoluție 

spațială, a dinamicii celulare;  

(2) lansarea inițiativei de agregare a unor grupuri care reunesc aceste competențe 

pentru abordarea unor provocări biomedicale majore, precum testarea rapidă a 

sensibilității și rezistenței la compuși antimicrobieni. 

Simpozionul s-a bucurat de o largă participare a specialiștilor din România și 

din strainătate. Programul manifestării este disponibil la adresa 

https://sites.google.com/view/biodynamics2022/home, care cuprinde atât lista 

completă a participanților, cât și coordonatele canalelor de YouTube care permit 

accesarea prezentărilor. 

 
Prof. Stefan Hell. © Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie 

 

Prima zi a simpozionului, desfășurată în Aula Academiei Române, a fost 

marcată de conferința cu titlul „MINFLUX and MINSTED provide molecule-scale 

resolution in fluorescence microscopy“ susținută on-line de Profesorul Ştefan Hell, 

membru de onoare al Academiei Române și laureat al Premiului Nobel. Participarea 

profesorului Hell în calitate de invitat special la acest eveniment, ca răspuns la 

invitația acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, și a dr. 

Eugen Gheorghiu, directorul Centrului Internațional de Biodinamică, este o nouă 

http://www.biodyn.ro/
https://sites.google.com/view/biodynamics2022/home
https://academiaromana.files.wordpress.com/2022/05/hell_stefan-1.jpg
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dovadă a relațiilor strânse menținute de domnia sa cu comunitatea științifică și 

academică românească. 

 

 Profesorul ȘtefanWalter Hell 

Fizicianul german de origine română, Ștefan Walter Hell (n. 1962, Arad), este 

membru de onoare al Academiei Române din 2012 și laureat al Premiului Nobel 

pentru chimie (decernat în 2014) „pentru dezvoltarea microscopiei fluorescente cu 

super-rezoluție”. Acest premiu reprezintă recunoașterea drumului remarcabil, marcat 

de inovații și excelență științifică deschis de studiile la Universitatea din Heidelberg 

și doctoratul obținut în 1990 cu o teză despre reprezentarea microstructurilor 

transparente în microscopul confocal, și care are următoarele repere: 

• perioada 1991-1993, în care a lucrat la European Molecular Biology 

Laboratory, Heidelberg, unde a dezvoltat microscopia 4Pi, care a permis o 

îmbunătățire considerabilă a rezoluției spațiale, în profunzime; 

• 1993, petrecut la Universitatea Turku din Finlanda, ca șef de echipă în 

departamentul de fizică medicală, perioadă în care a dezvoltat principiul 

microscopului STED, care a revoluționat microscopia de fluorescență de înaltă 

rezoluție; 

• afilierea din 1997 la Institutul „Max Planck” pentru chimie biofizică din 

Göttingen, institut pe care îl conduce din 2002, și unde s-a axat pe cercetări în 

domeniul microscopiei optice; 

• din 2003 a devenit șef al secției de microscopie optică de înaltă rezoluție din 

cadrul Centrului German de Cercetare a Cancerului (Deutsches Krebs 

Forschungs Zentrum – DKFZ). 

Pentru meritele sale științifice, în anul 2004 a fost numit profesor de onoare la 

Universitatea din Göttingen, iar în 2017 la Universitatea din Heidelberg. 

Lucrările sale tratează probleme de pionierat în domeniul analizelor optice de 

super rezoluție, care fac trecerea de la microscopie la nanoscopie, cu largi aplicații în 

nanoștiințe și biomedicină. Are o contribuție decisivă în „spargerea” limitei de 

rezoluție, dată de difracție şi reprezentată prin formula descoperită de Abbe în 1873. 

În acest sens, microscopul 4Pi reprezintă prima sa realizare remarcabilă, dat fiind că 

aceasta a condus la obținerea unei rezoluții de ordinul a 100 nm, care corespunde unui 

spot focal sferic de câteva ori mai mic decât cel obținut în microscopia confocală. 

În anii 1999-2000 a urmat o nouă descoperire importantă: microscopia cu 

baleiaj laser bazată pe golire prin emisie stimulată (STED – Stimulated Emmision 

Depletion), inițiind un domeniu de cercetare absolut nou în microscopie, în cadrul 

căruia s-a ajuns la o rezoluție de ordinul nanometrilor. Excepționala sa descoperire 

are implicații remarcabile în cercetările biologice, contribuind la înțelegerea 

fenomenelor celulare, fundamentale care au loc la scară nanoscopică. 

Rezultatele cercetărilor sale sunt publicate în sute de lucrări ştiințifice, în 

reviste de mare prestigiu, cum ar fi „Nature Biotechnology”, „Nature Methods”, 

„Science” ori „Journal of Cell Biology”. 

A fost distins cu Premiul Comisiei internaționale de optică (2000), cu Premiul 

„Helmholtz” pentru metrologie (2001), cu Premiul pentru inovare al Fundației 

„Leibinger” (2002), cu Premiul „Carl Zeiss” pentru cercetare oferit de fondul „Ernst 
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Abbe” (2002), cu premiile „G. Daimler” şi „K. Benz”, oferite de către Academia de 

Ştiințe Brandenburg din Berlin (2002-2004), cu Premiul pentru inovare oferit de 

preşedintele Germaniei (2006), cu Premiul „Cozzarelli” oferit de Academia Națională 

de Ştiințe din S.U.A. (2006), cu Premiul „Julius Springer” pentru fizică aplicată 

(2007), cu Premiul „Gottfried Wilhelm Leibniz” oferit de Societatea de Cercetare din 

Germania (2008), cu Premiul „Otto Hahn” pentru fizică (2009), cu Premiul european 

„Körber” pentru ştiință (2011), cu Premiul „Gothenburg Lise Meitner” (2011), cu 

Premiul „Meyenburg” pentru cercetări în domeniul cancerului (2011), Premiul Nobel 

pentru chimie (2014) și lista continuă cu premii pentru activitatea științifică dar și 

pentru cea antreprenorială– cum este Ernst & Young Entrepreneur of the Year (Start-

up), cu Abberior Instruments GmbH (2015). 

Profesorul Hell întreține strânse legături cu specialiștii români. Astfel, în 2012 

a participat la Conferința internațională „Micro to nano Photonics” organizată de 

Academia Română şi a fost oaspetele Institutului de Fizică Nucleară de la Măgurele, 

precum și al Institutului de Biochimie al Academiei, fiind distins cu Ordinul Național 

„Coroana României” în grad de Comandor (2015). Doctoratul onorific acordat de 

universități din România se asociază titlurilor acordate de o pleiadă de instituții 

internaționale de prestigiu. 

 

 

 

 

Eugen GHEORGHIU 

Centrul Internațional de Biodinamică 

egheorghiu@biodyn.ro 
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