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I guess chemistry is just another word for love. 
Scott Thompson (actor american)
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Foto: Ilie Luisa Gabriela 
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 https://www.brainyquote.com/search_results.html?q=chemistry 
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Ne bucurăm să dăm o veste bună tinerilor care sunt interesați de studiul chimiei și poate vor 

profesa în viitor în acest domeniu sau în altul înrudit: revista „Chimia”, care le este adresată 

îndeosebi lor, își reia activitatea prin munca voluntară și entuziastă a unui grup de colegi din 

Societatea de Chimie din România, coordonat de doamna conf. univ. dr. Iulia David. 

Interesul pentru chimie este îndreptățit și pe deplin actual. Un studiu amplu și pertinent al 

unei universități canadiene a arătat că omenirea nu ar fi putut atinge nivelul de dezvoltare actual, de 

peste 7 miliarde de locuitori, dacă nu ar fi fost descoperită și perfecționată producerea prin sinteză a 

amoniacului. Fertilizatorii obținuți pe aceasta bază veneau să suplinească carența naturală în 

producerea de hrană pentru o populație în continuă creștere. Astăzi, privind spre viitor, aspirațiile 

spre o lume care să trăiască în siguranța unui confort decent se leagă prin multiple interdependențe 

de chimie, datorită prezenței „centrale” a acesteia între disciplinele fizice și cele ale vieții.  

Chimia este chemată să ofere agriculturii substanțele necesare unor producții sporite; se 

așteaptă ca aceste substanțe să nu fie dure și neprietenoase (cum s-a întâmplat în trecut) ci să fie 

apropiate de securitatea conferită de produsele naturale. 

Medicina așteaptă medicamente noi, mai eficiente, care să le înlocuiască pe cele perimate 

prin selecție naturală. Există în lume boli grave și din păcate cu o incidență masivă care așteaptă 

remedii chimioterapeutice eficiente. În ce privește metodologia de descoperire și producere a 

medicamentelor noi, în care au fost făcute deja progrese remarcabile (chimia combinatorială, 

sinteza enantioselecivă, sinteza în faza solidă), se așteaptă dezvoltarea unor linii de cercetare 

revoluționare precum cele bazate pe metode genetice și chimie computațională. 

Energetica viitorului așteaptă de la chimie fundamentarea proceselor de reducere 

fotocatalitică a dioxidului de carbon, eficientizarea sistemelor de stocare a energiei, instalarea 

hidrogenului ca principal vector energetic. 

Practic toate ramurile economice așteaptă de la chimie materiale noi, unele nebănuite până 

acum, precum sunt cele care prezintă starea cvasi cristalină. In plus chimia trebuie să acopere și o 

bază de materii prime, îndeosebi din surse regenerabile, care să suplinească penuria datorată 

consumurilor nechibzuite. 

Toate aceste probleme, dar și altele nemenționate în această scurtă prezentare, vor fi subiecte 

propuse de revista „Chimia”. Sperăm ca între cei care le vor dezbate în paginile revistei vor și unii 

dintre cititorii ei pasionați. 

Tuturor le dorim, din toata inima, mult succes! 

 

Prof. Sorin ROȘCA 

Președintele Societății de Chimie din Romania 

Editorial 
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Invitația de a scrie aceste rânduri mi-a adus aminte de anii de liceu, când așteptam, cu 

emoție, în fiecare luna, Revista de Fizică și Chimie. Îmi plăcea să propun probleme și eram fericit 

atunci când unele dintre ele erau selectate pentru publicare… 

Relansarea online a revistei Chimia, sub auspiciile Societății de Chimie din România, 

reprezintă un eveniment important pentru învățământul preuniversitar. Avem nevoie de o astfel de 

revistă la nivel național, în care elevii și profesorii să se întâlnească prin pasiunea lor comună. 

Publicarea online a revistei facilitează interacțiunea eficientă a cititorilor și accesul rapid la 

informații de interes pentru toți cei pasionați de Chimie.  

M-am uitat acum pe primele numere ale revistei, a cărei apariție o datorăm entuziasmului 

regretatului Profesor Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă (1942-2006). Sumarul era bogat și atractiv: 

probleme, exerciții și aplicații, biografii ale marilor chimiști români, prezentarea facultăților de 

profil din țară, articole dedicate unor subiecte de interes general care includeau și rezultate recente 

din literatura de specialitate, interviuri. Am regretat încetarea apariției revistei, mă bucur acum să 

asist la relansarea ei. 

Pentru învățământul preuniversitar, revista va fi prima sursă de informare asupra marilor 

direcții dezvoltate în Chimia contemporană, atât în țară cât și în străinatate. Tinerii trebuie să vadă 

că se poate face cercetare de calitate și în țara noastră, că sunt așteptați în laboratoare de la noi, unde 

își pot implini visurile. Viitorul științei chimice stă în mâinile lor!  

Revista va avea succes, pentru că editorii ei știu să găsească acel echilibru între necesitățile 

imediate ale cititorilor (exerciții, probleme, olimpiade, experiențe distractive de laborator) și dorința 

de a înțelege cele mai recente descoperiri. Sunt sigur că marii profesori și cercetători români vor 

contribui, și ei, la atractivitatea revistei, suscitând interesul elevilor și profesorilor deopotrivă.  

Voi aștepta cu interes fiecare apariție a Chimiei și îi urez succes pe noul drum!  

 

Acad. Marius ANDRUH 

Profesor la Universitatea din București 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
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DE CE (MAI) STUDIEM CHIMIA? 

 

 

Întrebarea de mai sus dorește să provoace răspunsuri (adică reacții) de la toți cititorii – în 

primul rând cadrele didactice, dar și elevii pot contribui – iar cele mai interesante vor fi publicate 

aici, astfel că vom avea (sper!) o rubrică intitulată astfel. Două precizări se impun din start: 

ultimele decenii au cunoscut o transformare dramatică a societății în toate sectoarele sale, deci și 

educația a fost afectată foarte mult (acceptăm asta sau nu, ne convine sau nu, ne place sau nu). Pe 

urmă, nu suntem în căutarea unor răspunsuri evidente, gen ”chimia e-n toate”, ”ne facem și noi 

meseria”, ”trebuie să facă cineva și treaba asta” etc. etc. 

Pentru a deschide această discuție, voi enumera niște constatări personale (cu care puteți fi 

de acord sau nu), și care consider că ar trebui să se constituie în provocări, nu în motive și pretexte 

demobilizatoare, privind studiul chimiei în sistemul preuniversitar românesc: chimia este ultima 

dintre științe care apare în programa de gimnaziu (mai târziu decât biologia sau fizica), deci are un 

handicap ca număr de ore de predare; acest handicap este menținut sau accentuat (cel puțin în 

raport cu fizica) la absolut orice profil gimnazial și liceal; chimia este cea mai costisitoare dintre 

științe sub aspect experimental – pe lângă sticlărie și aparate, mai necesită substanțe (și alte 

consumabile!) destul de scumpe, deci are un handicap în ochii tuturor administratorilor de fonduri; 

este și cea mai neplăcută și periculoasă (mirosuri grele, fum, foc, pete, arsuri), deci cu atât mai 

scumpă privind măsurile de siguranță care se impun: păstrarea substanțelor, echipamente de 

protecție, distrugerea deșeurilor; din cauza timpului didactic redus pentru lucrările practice s-a 

căutat de multe ori compensarea cu aspecte ”senzaționale”, astfel că s-a cristalizat o impresie la 

nivelul mentalului colectiv că această știință este ceva între scamatorie și vrăjitorie, deci prea puțin 

utilă; tot la nivel de mental colectiv, se induc tot mai multe idei greșite (de către mass-media!) care 

conduc, inevitabil, la o lipsă de atractivitate: chimia este ”vinovată” de otrăvirea mediului, este 

opusă principului de ”viață sănătoasă”, este pe cale de dispariție ca industrie, este o meserie pentru 

fete, nu prea are logică, nu are compatibilități / afinități cu informatica și computerele (devenite 

indispensabile astăzi) etc. etc. 

Ce este de făcut? Putem să ne resemnăm cu aceste tendințe, oare? Și, încet dar sigur (dacă 

nu cumva repede și sigur!), să dispară orice noimă de a (mai) face chimie în gimnaziu și liceu, 

pentru toată lumea (nu doar la cercuri științifice, pentru câțiva olimpici – pentru care se va îngusta 

De ce să studiem CHIMIA? 
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implicit aria de selecție!), de vreme ce proba de chimie de la bacalaureat este tot mai puțin prezentă 

ca opțiune? În calitate de cadru didactic al învățământului superior tehnic, pot deplânge dispariția 

treptată a numeroase discipline mai ”mărunte” (considerate prea tehnice!) din programa de liceu – 

astfel că efortul didactic din anumite facultăți a crescut foarte mult! Diminuarea prezumtivă a 

importanței studierii chimiei afectează însăși existența unui întreg profil din învățământul superior – 

cred că în primul rând trebuie să transmitem convingerea noastră, a profesorilor, că (mai) trebuie 

predată această știință – și să găsim argumentele necesare, în fața gestionarilor de fonduri, a 

conducătorilor învățământului, a societății, a mass-media, a comunității științifice, a colegilor de la 

celelalte științe! 

De unde să începem și mai ales cum? Îmi vine în minte o întâmplare recentă: eram la o 

acțiune de promovare a facultății mele în cadrul unui colegiu național de mare anvergură, din 

București. Am prezentat în fața a peste 100 de elevi – pe principiul ”chimia e-n toate” – o 

sumedenie de domenii care nu ar putea exista fără aportul acestei științe. Am supralicitat, anunțând 

că nu există în realitate niciun domeniu, oricât de îngust, în care chimia să nu fie prezentă, și încă la 

modul consistent! La final, în obișnuita secțiune ”aștept întrebări din sală, dacă sunt”, un elev – 

probabil enervat de afirmația de mai sus – îmi spune că el personal vizează facultatea de Aeronave 

și visează la zborurile spațiale... care nu au absolut nicio legătură cu chimia, în opinia sa. Desigur că 

mi-a fost extrem de simplu să replic imediat: ”vei călători într-o navă spațială (capsulă, modul) 

construită... din ce? Dacă ieși din navă – costumul spațial, confecționat... de cine?” A rămas fără 

replică, dar aș fi putut continua: ”vei folosi – în anumite etape cel puțin – carburant / comburant... 

de unde? Vei respira și te vei hrăni – cu ce? Și – nu în ultimul rând – să nu cumva să fii bolnav...” 

Să sperăm că vom fi cu toții sănătoși, cât mai multă vreme – chiar în orele în care termin 

aceste rânduri, populația planetei a depășit deja pragul de 7,5 miliarde de locuitori... și, cu siguranță, 

cu toții trebuie să mănânce, să se îmbrace, să călătorească. Nu vor putea fără noi! 

 

Prof. Dr. Ing. Tiberiu Dinu DANCIU 

Universitatea Politehnica din București 

” - Ce este sifonul? 

- Apă care îşi dă “aere”.” [http://chimie-fizica.ro/bancuri-despre-chimie/] 

 

 “- Care este formula apei chioare? 

-H2O cu ochelari!”  
[http://chimie-fizica.ro/bancuri-despre-chimie/] 

De ce să studiem CHIMIA? 

http://chimie-fizica.ro/bancuri-despre-chimie/
http://chimie-fizica.ro/bancuri-despre-chimie/
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APA OXIGENATĂ – APA „MINUNE” 

 

Peroxidul de hidrogen sau apa oxigenată (H2O2) a fost descoperit în 1818 de 

către chimistul francez Jacques Louis Thenard (1777-1857), în urma reacţiei 

dintre peroxidul de bariu (BaO2) și acid azotic (HNO3). La sfârșitul secolului 19, P. Melikishvili și 

L. Pizarjevski au demonstrat că formula corectă a peroxidului de hidrogen este H-O-O-H [1]. 

H2O2 se găseşte în cantităţi mici în apa de ploaie, zăpadă [2], în concentrații cuprinse 0,1-

1,15 g/g în ulei de diferite origini (soia, rapiță, floarea soarelui, susan, etc. din margarină sau 

grăsimi vegetale) [3], în miere, lapte şi ţesuturi, unde se formează prin reducerea enzimatică a 

oxigenului celular conform reacţiei:   O2 + 2e
-
 + 2H

+
 → H2O2  [4] 

Primul procedeu industrial de obţinere a peroxidului de hidrogen s-a bazat pe proprietatea 

peroxizilor metalici de a reacționa cu acizi, în soluţie apoasă. Metoda constă în tratarea peroxidului 

de bariu (sau de sodiu (Na2O2)), la rece , cu acid sulfuric (sau acid fosforic) : 

BaO2 + H2SO4 → H2O2 + BaSO4 ↓ 

Metodele industriale de producere a peroxidului de hidrogen sunt procedee electrolitice [5]. 

Proprietăţi fizice și chimice 

Peroxidul de hidrogen este un lichid siropos, cu densitate mai mare ca cea a apei, incolor în 

strat subţire, albăstrui în strat mai gros. Are gust uşor amărui şi miros caracteristic asemănător 

ozonului. Se amestecă cu apa în orice proporţie cu degajare de căldură, este solubil în alcool şi eter. 

Este caustic pentru piele și mucoase şi alte tipuri de material organic [5, 6]. Utilizarea sa ca solvent 

este limitată datorită caracterului puternic oxidant şi instabilităţii moleculei. În stare pură se 

descompune exploziv sub acţiunea prafului din atmosferă sau a unor mici şocuri. Trebuie păstrat la 

temperatură scăzută deoarece creşterea temperaturii, lumina şi unii catalizatori (de ex. Cu, Co, 

MnO2 etc.) favorizează descompunerea H2O2 conform reacției:   2H2O2 → 2H2O + O2↑ 

Procesul de descompunere se produce mai rapid în mediu bazic și pentru ca sărurile alcaline 

din compoziția sticlei să nu influențeze acest proces, H2O2 se păstrează în sticle brune, din plastic. 

Unele substanțe stabilizatoare (acidul fosforic, acidul salicilic, acidul uric), prezente în concentrații 

mici în H2O2, întârzie descompunerea apei oxigenate ducând astfel la creșterea stabilității sale [5, 7]. 

Peroxidul de hidrogen este un acid slab: 

H2O2 + H2O  ↔ H3O
+
  + HO2

–
     Ka ≈10

-12
 

HO2
–  

+ H2O  ↔  H3O
+

 + O2
2-

     [4] 

Apa oxigenată poate reacţiona ca agent oxidant sau agent reducător [5]. 

1.  Caracterul oxidant al apei oxigenate  

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Apa oxigenată îşi manifestă acţiunea sa oxidantă prin oxigenul activ pe care îl pune în libertate. 

a)  În mediu acid apa oxigenată poate oxida de ex. Fe
2+

 la Fe
3+

; S
2–

 la HSO4
–
 sau la SO4

2-
;I

–
 la I2; 

SO3
2-

 la SO4
2-

; NO2
–
 la NO3

– 
; AsO3

3-
 la AsO4

3-
; [Fe(CN)6]

4–
 la [Fe(CN)6]

3 
[ 8]: 

2FeSO4 + H2O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O 

Na2S + 4H2O2 + H2SO4 → 2NaHSO4 + 4H2O 

PbS + 4 H2O2 → PbSO4 + 4 H2O [8] 

Neagră      albă 

2KI + H2O2 + H2SO4 → I2 + K2SO4 + 2H2O (reacţie folosită la identificarea și dozarea  H2O2) [4, 5] 

b) În mediu alcalin oxidează: Mn
2+

 la Mn
4+

; Fe
2+

 la Fe
3+

: 

MnSO4 + H2O2 + 2NH4OH→ MnO2·H2O + H2O + (NH4)2SO4 [9] 

2.  Caracterul reducător al apei oxigenate se manifestă faţă de oxidanţi mai puternici decât 

H2O2. 

a)  În mediu acid reduce: Mn
7+

 la Mn
2+

; Mn
4+

 la Mn
2+    

: 

2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O + 5O2 (se folosește la determinarea 

cantitativă a H2O2 prin titrare cu KMnO4) [8] 

MnO2 + H2O2 + H2SO4→ MnSO4 + 2H2O + O2 [9] 

b)  În mediu neutru reduce: O3 la O
2–

; Ag2O la Ag; HgO la Hg; NaOCl la NaCl; 

O3 + H2O2 →H2O + 2O2 

Ag2O + H2O2 →2Ag + O2 + H2O [4] 

c)  În mediu alcalin reduce: ionul permanganat la ion manganat sau manganit, ionul fericianură la 

ion ferocianură:   

2K3[Fe(CN)6] + H2O2 + 2KOH→ 2K4[Fe(CN)6] + O2 + 2H2O [9] 

Având caracter acid, apa oxigenată reacţionează cu unii oxizi şi hidroxizi, formând peroxizi, 

care pot fi consideraţi ca săruri ale apei oxigenate, care pot fi de două feluri (MHO2; M2O2), în 

funcție de numărul atomi de hidrogen înlocuiţi [9]. 

Întrebuințări 

Apa oxigenată se foloseşte ca atare, drept agent de albire, de oxidare și dezinfectare, la 

restaurarea picturilor [5], iar soluţiile foarte concentrate (90%) sunt utilizate drept combustibili 

pentru rachete. 

 Cele mai cunoscute soluţii apoase de uz medicinal, cu concentraţiile de 30 și respectiv 3%, 

sunt menţionate în Farmacopeea Română X [10]. 

Soluţia de concentraţie 30% cunoscută şi sub numele perhidrol sau superoxol este un lichid 

limpede, incolor, caustic, cu miros slab acid, iar prin descompunerea 1 ml de produs se formează 

100 ml de oxigen, motiv pentru care este denumită şi apă oxigenată de 100 de volume [4].  
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Soluţia de concentraţie 3%, cunoscută uzual ca apă oxigenată se obţine prin diluarea 

perhidrolului cu apă distilată. Deoarece prin descompunerea a 1 ml din această soluție rezultă 

aproximativ 10 ml de O2 ea se numește și apă oxigenată de 10 volume. Această soluţie netoxică şi 

neiritantă se foloseşte curent în practica medicală ca antiseptic local extern, pentru dezinfectarea 

plăgilor, mucoaselor şi a pielii, având şi o uşoară acţiune hemostatică (opreşte sângerarea). În 

contact cu ţesutul unei răni această soluție formează o spumă datorită eliberării de oxigen în reacția 

de descompunere a H2O2, catalizată de enzima numită catalază, iar o parte a ţesutului lezat se 

desprinde şi aduce cu el, la suprafaţă, şi mizeria din rană (cum ar fi pământul, iarba, şi 

microorganismele anaerobe)[4]. 

De asemenea apa oxigenată este folosită ca decolorant în industria textilă, ca dezinfectant al 

apei potabile şi a celei reziduale, fiind inclusă în compoziţia detergenţilor . 

 Alte acţiuni terapeutice și de îngrijirea personală ale apei oxigenate: elimină dopurile de ceară 

din urechi; tratează ciuperci ale piciorului; intră în compoziția unui spray nazal folosit la curăţarea 

sinusurilor; albeşte dinţii, elimină treptat tartrul, ucide germenii din cavitatea bucală fiind folosită  

împotriva aftelor şi a gingivitei; albeşte unghiile îngălbenite de la folosirea îndelungată a ojei; 

decolorează părul. 

 De reţinut este faptul că şi corpul uman produce peroxid de hidrogen pentru a lupta cu 

infecţia. O subclasă a leucocitelor, numită neutrofile produce peroxid de hidrogen ca primă linie de 

apărare împotriva toxinelor, paraziţilor, bacteriilor şi virusurilor [7]. 
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CANCERUL ȘI SUBSTANȚELE CANCERIGENE 

 

Cancerul este o boală în care celulele organismului cresc în mod necontrolat, formând o 

tumoare care se poate răspândi în diferite părți ale corpului. 

Cancerul este o cauză principală de deces în Uniunea Europeană. Este cel mai adesea 

diagnosticat la vârste medii și înaintate, dar modificările celulare care conduc la apariția cancerului 

încep mult mai devreme și, prin urmare, protecția este importantă la orice vârstă. 

Cercetarea științifică a dezvăluit o serie de modalități de a reduce riscul apariției cancerului 

și ca urmare experți și specialiști în domeniul cancerului din UE, sub coordonarea Agenției 

Internaționale de Cercetare în Domeniul Cancerului, au elaborat Codul European Împotriva 

Cancerului [1] pentru a informa cetățenii cu privire la măsurile pe care aceștia le pot lua pentru a 

reduce riscul de a fi atinși sau a suferi de cancer. 

Cancerul a devenit o problemă a secolului nostru, iar cercetători din toate domeniile științei 

din întreaga lume luptă pentru rezolvarea necunoscutelor ei. Unul dintre aspectele cele mai 

importante ale rezolvării acestei probleme este cunoașterea cauzelor care determină îmbolnăvirea 

organismului. Acestea sunt bineînțeles multiple, îmbrăcând diverse forme de manifestare. 

Prezentul articol se referă la acțiunea cancerigenă a mai  multor substanțe chimice. Prin 

activitatea profesională și chiar prin activitatea extraprofesională, zilnic suntem expuși la sute de 

agenți chimici datorită unui număr foarte mare de combinații chimice cu care intrăm în contact, fie 

inspirând aer atmosferic contaminat, fie consumând apă sau alimente, sau chiar la simplul contact al 

acestora cu pielea. Evident că gradul de contaminare și riscul de a ne îmbolnăvi sunt diferiți și 

depind de foarte mulți factori, iar unul dintre cei mai importanți este gradul de poluare a mediului 

unde trăim și muncim. 

Statisticile arată că peste 80-90% din persoanele bolnave de cancer s-au îmbolnăvit din 

cauza factorilor chimici din mediu. Alături de alte teste, pentru detectarea într-un timp mai scurt a 

activității cancerigene a compușilor chimici în laboratoarele de biochimie, se realizează astăzi așa 

numitele ,,teste rapide de aproximare”, dintre care amintim: 

-testul transformării celulelor, care are la bază transformarea ,,in vitro” a celulelor normale în 

celulele canceroase. 

-testul mutagenetic, care are la bază modificările chimice pe care le suferă ADN-ul sub acțiunea 

unor compuși mutageni [2]. 

Clase de substanțe chimice cancerigene: 
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1. Hidrocarburi mono și policiclice (PAH-uri). 

În urma analizelor și testelor făcute s-au identificat peste 3.000 de substanțe chimice 

cancerigene prezentând o uimitoare varietate de tipuri structurale. Primul tip structural descoperit în 

anul 1932 era cel al hidrocarburilor aromatice policiclice. Acestea includ un număr impresionant de 

reprezentanți caracterizați prin diferite structuri electronice și geometrii ale moleculelor. 

Benzenul poate afecta sistemul imunitar, scăzând numărul de elemente figurate ale sângelui, 

urmat de trombocitopenie. Este cancerigen pentru oameni, Centrul Internațional de Cercetare a 

Cancerului incluzându-l pe lista substanțelor cancerigene de grupa 1 (rezervată pentru cel mai 

ridicat grad de risc), putând provoca leucemie. 

Benzo[a]pirenul, cunoscut și sub denumirea de 3,4-benzopiren, a fost prima hidrocarbură 

identificată ca fiind cancerigenă. A fost izolat din gudronul de cărbune și își manifestă acțiunea 

cancerigenă asupra pielii la muncitorii din rafinăriile de distilare a cărbunelui. 

Benzo[a]antracenul [3], cunoscut și sub numele de 1,2-benzoantracen sau benzo[a,b] 

antracen, se găsește numai în gudroane. 

Majoritatea acestor hidrocarburi se întâlnesc ca produși secundari în urma procesului de 

piroliză a materiilor organice, fapt care le oferă o largă arie de răspândire în mediul înconjurător. 

Astfel benzo[a]pirenul poate fi identificat în uleiurile de uns pentru mașini, parafină medicinală, 

fumul de țigări (<10
-9

 g/țigară), emisii industriale și de eșapament, fumul eliberat în urma prăjirii 

cafelei, în zahărul caramelizat.[4, 5] 

2. Aminele aromatice. 

Această clasă cuprinde un număr mare de compuși cu activitate cancerigenă diferită. 

2-Naftilamina și benzidina au fost folosite în exclusivitate încă din anul 1960 ca 

intermediari în sinteza coloranților azoici. Aceste substanțe s-au dovedit a avea acțiune cancerigenă 

vezicantă. 

2–Aminofluorenul este o substanță sintetizată în 1940 și a fost folosită ca insecticid. Este 

un bun insecticid, dar înainte de a i se preciza întrebuințarea, s-a dovedit a fi foarte cancerigen, 

provocând tumori la nivelul organelor abdominale și al canalului urechii. 

4–N,N-Dimetilaminoazobenzenul, cunoscut și sub numele de "Untul galben", se folosea 

prin 1935 drept colorant și ulei comestibil fără a se ști că în realitate este o substanță foarte toxică 

provocând îmbolnăvirea ficatului. 

3. Substanțe chimice alifatice cu acțiune cancerigenă. 

În afară de compușii aromatici s-au găsit a fi cancerigeni și o serie de compuși alifatici. De 

exemplu diclorodietil-sulfură sau, datorită mirosului său, "gazul muștar", a fost folosit de germani 

în primul război mondial drept armă chimică vezicantă cu numele de iperită. Un mare număr dintre 
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ostașii infanteriști care au intrat în contact cu gazele, au căpatat grave tumori cu manifestare 

întârziată.  

Dioxanul este un solvent utilizat în cantități mari în industria chimică și în laboratoarele 

chimice. El manifestă o ușoară acțiune cancerigenă asupra pielii, precum și asupra ficatului și a 

căilor nazale.  

Tetraclorura de carbon utilizată în uscarea și curățirea ustensilelor de laborator și în mare 

cantitate drept solvent selectiv de extracție, s-a dovedit a afecta ficatul. 

Cloroformul, care se folosea în mod deosebit în medicină ca anestezic sau sirop de tuse și 

picături pentru urechi, manifestă tendința de acțiune cancerigenă. 

Uretanul, cunoscut sub denumirea de etil-carbamat, era folosit în medicină ca anestezic. 

Acest compus poate produce însă tumoare pulmonară și îmbolnăvirea ficatului. 

Clorura de vinil, compus chimic care, odată cu punerea la punct a tehnologiilor de 

polimerizare, a devenit o substanță cu întrebuințări foarte largi în industria maselor plastice, s-a 

dovedit a avea acțiune nocivă asupra ficatului [6]. 

Acestea sunt doar câteva din clasele de compuși organici, care alături de alți compuși 

anorganici intrați în contact cu ființele vii, le pot afecta. Este bine să cunoaștem substanțele nocive, 

pentru a putea evita sau minimaliza efectele lor negative asupra organismului uman. Pe de altă 

parte, oamenii de știință folosesc adesea aceste substanțe pentru cercetări in vivo pe animale, cu 

scopul de a găsi căi de prevenție sau de vindecare în cazul în care acestea determină îmbolnăviri ale 

oamenilor [4,5]. 
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La vârste mici curiozitatea copiilor este mare. Ei sunt fascinați de ceea ce îi înconjoară, pentru 

ei mereu apare ceva nou, ei descoperă lumea...  

Așa cum în viață primii pași sunt importanți, și în abordarea și familiarizarea cu un nou 

domeniu, cum este CHIMIA la un moment dat, este important cum reușești să descoperi și să 

înțelegi de la început frumusețile și misterele acelei noutăți. De aceea, această rubrică va încerca să 

ajute copiii să se apropie de CHIMIE, să înțeleagă și să își explice în mod simplu unele din 

lucrurile, mai mult sau mai puțin simple, pe care le întâlnesc în viața cotidiană, dar și să descopere 

laturile frumoase și utile ale acestei științe care este CHIMIA. 

        Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

 

ÎNVĂȚĂM SISTEMUL PERIODIC PRIN JOACĂ 

1 2 13 14 15 16 17 18 

1
Hai 

Hidrogen 

 
2
Hei 

Heliu 

3
Liniștea 

Litiu 

4
Becul 

Beriliu 

5
Barby 

Bor 

6
Când 

Carbon 

7
Nu 

Nitrogen/Azot 

8
O 

Oxigen 

9
Faimoasa 

Fluor 

10
Nelu 

Neon 

11
Naturii 

Natriu/Sodiu 

12
Magnific 

Magneziu 

13
Aleargă 

Aluminiu 

14
Si 

Siliciu 

15
Poți 

Fosfor 

16
Să 

Sulf 

17
Claudia 

Clor 

18
Aranjează 

Argon 

19
Kalme 

Kaliu/Potasiu 

20
Care 

Calciu 

31
Galopant 

Galiu 

32
Gerul 

Germaniu 

33
Ascunde 

Arsen 

34
Se 

Seleniu 

35
Brodează 

Brom 

36
Kruciada 

Krypton 

37
Răbdătoare 

Rubidiu 

38
Strălucește 

Stronțiu 

49
Indicând 

Indiu 

50
Strașnic 

Staniu 

51
Slăbicunea 

Stibiu 

52
Testeze 

Telur 

53
Ia 

Iod 

54
Xenia 

Xenon 

55
Creste 

Cesiu 

56
Baia 

Bariu 

81
Talentul 

Taliu 

82
Prăbușește 

Plumb 

83
Big 

Bismut 

84
Povestea 

Poloniu 

85
Atent 

Astatin 

86
Rămâne 

Radon 

87
Frumos 

Franciu 

88
Radioasă 

Radiu 

113
Neinhibat 

Nihoniu 

114
Florile 

Fleroviu 

115
Mc 

Moscoviu 

116
Laviniei 

Livermoriu 

117
Tesută 

Tenesin 

118
Omagiată 

Oganesson 
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 „-Chuck Norris a distrus tabelul periodic pentru că singurul element pe care îl 

recunoaște el este elementul surpriză. ” [http://chimie-fizica.ro/bancuri-despre-chimie/]  
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CHIMIE DISTRACTIVĂ 

 

1. Se încălzeşte o eprubetă ce conţine un amestec de MnO2 şi KClO3. Când se observă  degajarea 

de gaz se aruncă câteva pastile de sulf. Imediat va apărea în eprubetă o lumină albastră 

spectaculoasă. 

Ecuații chimice: 

KClO3→2 KCl +3 O2 ↑ 

S + O2→ SO2 

Obs.: Sulful arde cu flacară albastră strălucitoare. 

 

2. Sodiul metalic se păstrează sub petrol iar contactul cu aerul trebuie să fie cât mai scurt deoarece 

se oxidează rapid în aer. Într-un cristalizor cu apă şi câteva picături de fenolftaleină se introduce o 

bucăţică de sodiu sau potasiu metalic. Se acoperă cristalizorul cu o pâlnie de sticlă. 

Sodiu metalic formează cu apa o substanţă numită hidroxid de sodiu,  cunoscută și sub denumirea 

de sodă caustică, care schimbă culoarea  lichidului (soluție apoasă diluată de fenolftaleină) din vas 

deoarece fenolftaleina, care este incoloră în mediu neutru, se înroșește în mediul bazic generat de 

NaOH produs în urma reacției sodiului metalic cu apa. 

Ecuația chimică: 

2 Na +2 H2O →2NaOH + H2↑ 

 

3.  Un vas de sticlă (de preferință o sticlă) în care s-a introdus în prealabil HCl concentrat, se      

acoperă cu un dop murdar de amoniac. Imediat în sticlă apare un fum alb asemănător ceţii, datorat 

unei substanţe noi, numită ştiinţific clorură de amoniu, iar popular - ţipirig. 

Ecuația chimică : 

HCl + NH3 →NH4Cl 

 

 4.  Într-un creuzet se realizează un amestec din părţi egale de zahăr şi KClO3 (1-2g din fiecare). Se   

pot adăuga şi pulberi metalice (Mg, Fe). Cu pipeta se adaugă 1-2  picături de H2SO4 concentrat. 

Amestecul se aprinde, arzând cu flacără vie de culoare violet.  

      Efectul este spectaculos. 

 

    5.  Colorează o hârtie oarecare cu « cerneală » roșie, obținută din soluție de amoniac și 

fenoltaleină. După un timp cerneala dispare, deoarece amoniacul se evaporă și fenolftaleina se 

decolorează.     (Fenolftaleina în mediu neutru este incoloră). 

Primii pași în CHIMIE 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.1/2017 - Ediție nouă Page 16 
 

 Bibliografie 

1. C. Vodă, Experiențe fără laborator, E.D.P. RA. București, 1997. 

2. A. Băltărețu, Minunile chimiei, Editura Tineretului, București, 1963. 

3. V. Sitaru, I. Fodor, Z. Rădăcină, „Chimie : 1985-2003; cls. VII-VIII. Probleme propuse şi 

culese de autori. Olimpiade municipale, judeţene şi naţionale”, Editura Corvin, Deva, 2003. 

 

Prof. Nicoleta NICULAE 

 Școala Gimnazială ,,Acad. Marin Voiculescu,, ,Giurgiu 

 

ELEMENTE-N ALIMENTE 
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 GLUME 

 „-Știe cineva vreo glumă despre sodiu? 

-Na.” [https://www.inorganicventures.com/fun-chemists ]  

 

 -Alo, Radio Erevan ?: - Cine face zb zzzb zzzzb ? 

- O albină care dă înapoi!.....  

 

 După ce au inventat încetinitorul de particule, cercetătorii ardeleni, care au zguduit 

lumea știintei, au inventat și particula care doar șede… 

 

57La  15P  52Te
Lantan  Fosfor Telur

4Be75Re
Beriliu  Reniu

8O    92U
Oxigen  Uraniu

56Ba23Na23Na
Bariu  Sodiu (Natriu)
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Fig. 1. Structuri Biomoleculare 

hidratate  [3] 

 

 

CANALE ARTIFICIALE DE APĂ 

 

Acum câteva decenii când cercetarea biologică era chiar la început, într-o celebra carte, 

Schrödinger a încercat să răspundă la o întrebare foarte simplă… « Ce este viața ? » [1]. Astfel, el a 

introdus sau anticipat multe concepte și sugestii inovatoare care au revoluționat biologia moleculară 

și care au condus mai târziu la descoperirea multor biomolecule, esențiale vieții.  Acizii 

(deoxi)ribonucleici –ADN, ARN, proteinele (enzimele), lipidele, etc. sunt câteva exemple 

elocvente, care conțin codurile genetic, energetic și funcțional al celulelor vii. Structurile lor 

chimice sunt foarte complicate, iar asamblarea lor în sisteme biologice complexe fac posibilă 

funcționarea extrem de performantă a celulelor într-un context adaptativ, colectiv și funcțional.  

 

« Apa este matricea vietii » [2]. 

În acest angrenaj biologic în care fiecare piesă 

componentă este importantă, există alte substanțe chimice cu 

structuri mai simple care interacționeaza specific în cavități 

moleculare sau se organizează la interfețele dintre biomolecule 

și care joacă un rol foare important în transmisia informației 

biologice. În acest context nu putem să omitem prezența 

moleculelor de apă care solvatează fiecare interfață dintre 

biomolecule. Fără să fie suprinzător, cel mai bun lubrifiant în 

biologie este apa! Moleculele de apă în interacțiune cu 

biomoleculele reprezintă o necesitate pentru funcțiile biologice, care nu pot avea loc în absența apei. 

În general, în cărțile de biochimie, biomoleculele sunt reprezentate în culori aprinse de obicei 

proiectate într-un fundal negru….(Fig. 1). Ceea ce  lipsește mereu din aceste figuri sunt moleculele 

de apă, care reprezintă liantul interacțional dintre aceste biomolecule și care asigură în majoritate 

funcțiile biologice. Acest tip de apă este denumită « apă biologică » [3], apa în interacție cu 

biomoleculele.  

 

Apa biologică [3, 4]
 

Apa, H2O, este o moleculă simplă cu o structură angulară, compusă din un atom de oxigen 

legat covalent de doi atomi de hidrogen. Atomii de hidrogen se pot lega non-covalent, prin legături 
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Fig. 2.  Apa este o moleculă dipolară care se 

organizează în rețele prin intermediul 

legăturilor de hidrogen. În medii confinate se 

formează fire de apă direcționale [3] 

de hidrogen donoare, de dubletele de electroni neparticipante ale atomilor acceptor de oxigen, 

formând astfel rețele organizate numite clusteri de apă. Exemplul cel mai simplu de apă organizată 

este gheața, în care moleculele sunt organizate într-o rețea tridimensională de clusteri tetraedrici 

care sunt stabili în stare solidă la o temperatură mai mică de 0 C. Odată cu topirea ghieții,  

moleculele de apă devin mobile în stare lichidă, menținand interacția lor reversibilă prin intermediul 

legăturilor de hidrogen, mult mai slabe decât cele observate în stare solidă.  

În celulele vii, moleculele de apă interacționează prin legături de hidrogen cu diferiți atomi 

de oxigen sau azot sau cu diferite grupări hidroxil, amidă, amină, etc. la suprafața biomoleculelor.  

Această apă,  « apa biologică  = apa în interacție cu biomolecule », formează clusteri care prezintă o 

structură intermediară între apa lichidă cu structură dinamică și apa solidă cu structură fixă. Această 

structură este adaptativă și direct dependentă de interacția moleculelor de apă cu elementele 

structurale existente la suprafața biomoleculelor cât și de interacția specifică dintre moleculele de 

apă însuși. Rezultatul acestor asocieri este formarea de clusteri de apă cu diferite densități și 

conformații care « citesc » informația existentă în structurile biologice și care, cu siguranță, 

influențează de o manieră importantă funcțiile 

fiziologice. 

Nu în ultimul rând, dar foarte 

important, structura angulară a apei și 

electronegativitatea atomilor componenți, 

determină ca moleculale de apă să prezinte un 

dipol molecular permanent µ = 1,84 D. Ceeea 

ce din punct de vedere structural este esențial 

diferit față de încărcarea simetrică a cationilor 

sau anionilor naturali care sunt specii sferice. 

Auto-asamblarea orientată a moleculelor de 

apă în clusteri direcționali (numite simbolic 

« fire de apă ») (Fig. 2) generează un moment 

dipolar total prin însumarea dipolilor 

individuali a moleculelor componente. Acest dipol total poate avea o contribuție electromagnetică 

importantă în selecția și eficiența asamblării între biomolecule sau poate controla translocarea 

diferitelor specii ionice de-a lungul suprafetelor decorate cu aceste fire de apă orientate dipolare.  

În organismele vii, procesele fiziologice sunt controlate în parte de fenomene de translocație 

a metaboliților prin membrana celulară, care prezintă o complexitate structurală și o eficiență de 

selecție și de permeație deosebită.  
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Fig. 3. Aquaporine- proteine 

membranare pentru transportul selectiv 

de apă prin membrana celulară. [4] 

Membrana celulară utilizează canale proteice special dedicate acestor schimburi.  În celule, 

apa este transportată prin intermediul unor proteine specifice, Aquaporinele, (Fig. 3) care transfera 

100 de milioane de molecule de 

apă/secundă/canal….. o viteză uimitoare, extrem de 

performantă !...și în același timp, excluzând total 

transportul altor ioni. Aquaporinele transportă apa și 

numai apa, reglând presiunea osmotică a celulelor, 

eliminând majoritatea sărurilor din lichidele 

fiziologice, etc. Foarte curios, poate nu știați, peștii 

care trăiesc în apa sarată au nevoie de apă dulce 

pentru metabolismul lor. Sistemul lor de Aquqporine 

este foarte complicat dar și foarte eficient făcând 

posibilă eliminarea sărurilor pentru diferite nivele de 

salinitate.  

Aquaporinele sunt proteine membranare cu o suprafață externă hidrofobă care favorizează 

inserția lor în membrana celulară și un por intern care asigură selectivitatea totală pentru transportul 

moleculelor de apă în competiție cu alte specii ionice. Foarte interesant, acest por are forma unei 

clepsidre hidrofobe incluzând în partea lui centrală un filtru de selectivitate hidrofil în care apa este 

organizată la nivel molecular în fire de apă orientate. Acest filtru are un diametru de ~3 Å în care 

din punct de vedere steric doar o singură moleculă de apă poate fi inclusă, în detrimentul altor specii 

ionice hidratate, cu dimensiuni mai mari. Mult mai interesant, moleculele de apă existente în acest 

filtru selectiv interactionează specific cu amionoacizii existenți în structura proteică și, în acelasi 

timp, comunică prin legături simultane cu celelalte molecule de apă prezente în filtru. Orice altă 

perturbare, cum ar fi prezența protonilor H
+
, hidroxizilor, OH

-
 sau cationilor metalici hidratati va 

perturba stabilitatea termodinamică a acestor agregate de apă, fapt ce explică selectivitatea 

Aquaporinelor în transportul apei. Chimiștii au fost mereu interesați să înțeleagă aceste transferuri, 

în încercarea de a le reproduce în sistemele moleculare artificiale.  

 

Aquaporinele –sisteme performante pentru desalinare artificială [5]
 

Estimarile agențiilor de mediu, scot în evidență faptul că în aproximativ 50-60 de ani, când 

sursele de apă dulce se vor reduce din cauza încălzirii și a efectelor de seră, apa potabilă pe Terra va 

fi obținuta majoritar prin desalinarea apei de mare. Până în 2050, 15% din producția mondială de 

apa potabilă va fi obținută prin desalinarea apei de mare  Câteve zone din lume, cum ar fi Nordul 

Africii, Tarile arabe din zona golfului, Israel, Singapore au raționalizat această metodă, construind 
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Fig. 4.  Procedeul de polimerizare interfacială 

utilizat pentru obținerea membranelor de osmoză 

inversă pentru desalinarea apei de mare. [5] 

uzine de desalinare cu o capacitate de până la 300 000 m
3
 apă/zi utilizând procese membranare de 

ultrafiltrare și osmoză inversă-RO.  

Plecând de la aceste premize, multe companii industriale centrează activitățile în obținerea 

de membrane performante pentru desalinare, care sunt utilizate în procese de osmoză inversă pentru 

a obține apă dulce din apă sărată. În mod natural, în ultimii 20 de ani, Aquaporinele au fost utilizate 

în construcția de membrane artificiale pentru desalinare. Rolul lor este de a reduce costurile 

energetice prin facilitarea selectivă a transportului apei în detrimentul sărurilor dizolvate în apă.  

Aceste membrane sunt preparate 

printr-un proces de polimerizare 

interfacială, în care reactivii sunt dizolvați 

într-o fază organică și una apoasă pentru a 

interacționa la suprafața unui suport poros 

membranar, pentru a forma un strat subțire 

de poliamidă la suprafața membranei. 

Această poliamidă este structurată la nivel 

molecular formând pori de dimensiuni 

reduse în care cristalizează moleculele de 

apă (Fig. 4). Această cristalizare induce 

selectivitate în transportul apei, dar și un 

consum de energie important (3 KWh/ m
3
 

apa) necesar filtrării sub presiune înalta de 

până la 50 bars.  

În acest sens, dezvoltarea de metode care pot facilita transportul apei prin membrane sunt 

din ce în ce mai cerute/utilizate. Aquaporinele, sistemele care facilitează transportul apei în natură 

au fost utilizate în acest sens  Aquaporinele pot fi introduse în membrane prin încapsulare în 

lipozomi, structuri lipidice care mimează membrana celulară și care au rolul de a le proteja de 

mediul extern. 

Rezultatele inițiale sunt foarte încurajatoare, fluxuri importante de apă pură sunt obținute, 

reducând consumul energetic la jumătate. Din păcate aceste materiale sunt foarte scumpe pentru că 

producția de Aquaporine cu o puritate rezonabilă necesită procedee costisitoare. În plus, ca orice 

material biologic, aceste sisteme se denaturează în timp, ceea ce conduce la reducerea performațelor 

obținute și diminuarea eficienței producției.  
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Canale artificiale de apă [6-8]
 

În paralel cu dezvoltarea sistemelelor bioasistate de desalinare, în ultimii 5 ani au fost 

dezvotate noi sisteme artificiale biomimetice performante. Canale artificiale de apă sau 

« Aquaporinele artificiale » (Fig. 5) au fost sintetizate utilizând molecule simple, stabile și care să 

transporte apa cu viteze acceptabile, menținând o selectivitate rezonabilă. Aceste sisteme utilizează 

structuri unimoleculare sau supramoleculare rezultate prin asamblare în structuri de tip canal, de 

dimensiuni moleculare, în care apa este transportată în regim facilitat sub formă de fire de apă 

orientate, exact în aceeași manieră ca în canalele naturale proteice din Aquaporine. În general 

permeabilitatea prin aceste canale este doar cu un ordin de mărime mai mic decât în Aquaporinele 

naturale, unele canale prezentând o selectivitate totală față de transportul ionilor dizolvați. 

 

Fig. 5. Canale artificiale de apă sau « Aquaporinele artificiale » [8] 

 

În mod natural diferite nanostructuri de carbon, cum ar fi nanotuburile și grafenele pot fi 

considerate ca modele interesante pentru transportul apei, care difuzează de 10000 de ori mai rapid 

în interiorul acestor structuri hidrofobe decât ar difuza în apa lichidă. Aceste propietăți conduc la 

performanțe de transport interesante din punct de vedere teoretic. Dificultatea de utilizare a acestor 

sisteme constă în incorporarea apei în aceste structuri hidrofobe și cristalizarea ei conducând, în 

timp, la formarea de clusteri de gheață interni care blochează transportul. De aceea, aplicațiile 

acestor sisteme bune conductoare de electricitate sunt dirijate către sisteme de detecție de molecule 

de interes biologic, a căror incapsulare/difuzie/eliberare pot fi controlate prin aplicare de curent 

electric și utilizate ca senzori. 

Canalele moleculare constiutie o alternativă interesantă a sistemelor naturale proteice și a 

nanosistemelor de carbon. Aceste sisteme pot forma structuri unimoleculare sau supramoleculare 

hidrofobe în care apa nu interacționează cu canalul însuși generând astfel permeabilități foarte mari 

dar, in general, neselective. Până în prezent s-au utilizat cu succes, așa-zisele molecule buchet care 

conțin o parte centrală de tip releu, care poate fi utilizată ca centru de selectivitate și pe care se pot 
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grefa diferite resturi de peptide/aminoacizi hidrofobi (ex. fenilalanina, etc.) care se auto-

oraganizează în structuri tubulare de tip canal. 

În paralel s-au dezvoltat și structuri hidrofile de tip I-quartet, în care apa incorporată în canal 

interacționează specific prin legături de hidrogen simultan cu moleculele de apă vecine și cu 

peretele canalului. Aceste molecule de apă pot adopta o orientare dipolară unică, exact ca în 

structurile naturale de Aquaporine, care poate genera un potențial electrochimic orientat de-a lungul 

canalului. Acest potențial este la originea pompîrii naturale a apei și protonilor în sisteme biometice. 

Mai exact, orientarea apei în canale determină un transport amplificat atât timp cât această orientare 

este menținută. Aceste canale au un diametru de ~2,6 Å, exact ca în Aquaporine și pot permite 

transportul selectiv numai a moleculelor de apă în detrimentul ionilor și moleculelor hidratate.  

Noi materiale membranare au fost realizate pentru desalinare incorporând aceste canale. 

Densitatea lor funcțională în suprafața materialului este mult mai mare decât în cazul proteinelor 

care au o suprafață utilă de transport foarte mică în comparație cu cea a canalelor artificiale de 

dimensiuni moleculare reduse. Mai precis, proteinele membranare incorporează un canal selectiv cu 

o suprafață foarte mică în comparație cu suprafața totală ocupată de proteină în suprafață. În acest 

sens, se postulează că proteinele au o foarte mare permeabilitate dar nu și productivitate, ceea ce 

constituie un mare avantaj pentru sistemele artificiale. 

Un alt aspect important privind studiul acestor canale este utilitatea lor în rezolvarea de 

scenarii biologice importante. Structura lor mult mai simplă decât cea a proteinelor naturale poate fi 

utilă în elucidarea de mecanisme de transport. De exemplu, structura canalului de protoni M2 a 

virusului Influenza A care generează gripa aviară a fost descoperită recent, iar structura canalelor I-

quartet este foarte similară. Ambele structuri pun în evidență formarea de fire de apă conductoare de 

protoni. Dacă acest canal de protoni M2 este funcțional permițând transportul protonilor, el va 

permite acidificarea celulelor virale, eliberind ADN-ul viral care produce infecția celulelor 

sănătoase. Pentru a inhiba aceste funcții, canalul artificial I-quartet este foarte util în soluționarea 

acestei probleme. 

Concluzie 

Pana în prezent sistemele biomimetice pentru desalinarea apei includ, în general, 

membranele de tip RO conținând Aquaporine naturale incoprporate în sisteme polimerice artificiale. 

Aceste studii au demonstrat eficiența acestor sisteme, care au însă și limitări în ceea ce privește 

prețul și stabilitatea. În ultimii ani atentia acestor studii a fost îndrepatate către Canalele Artificale 

de apă, care au arătat că propietățile de transport extraordinare obținute cu Aquaporine, pot fi  

realizate și cu compuși sintetici mai simpli, prezentând funcții similare celor naturale.  
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Toate exemplele prezentate în acest articol implică structuri naturale și artificale în care apa 

joacă un rol foarte important. Ele fac parte dintr- o strategie biomimetică pentru a înțelege modelele 

biologice pentru a proiecta sisteme artificiale performante care să funcționeze ca cele naturale și 

care să rămână un punct de plecare important pentru explotări științifice viitoare.  

Sperăm ca în viitor aceste sisteme să funcționeze și să producă apă potabilă cu o mare 

eficiență. 
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 Noutăți 

 

Y. Wu și colaboratorii, de la Universitatea din Peking, China au sintetizat recent (rezultat 

publicat online în 17.03.2017) cea mai mare polizaharidă, un arabinogalactan micobacterial, care 

conține 92 resturi de monozaharide (arabinoză și galactoză). Acest glican este o componentă 

esențială a peretelui celular al bacteriei care provoacă tuberculoza [Y. Wu, D-C Xiong, S-C. Cheng, 

Y-S. Wang, X-S Ye, Total synthesi sof mycobacetrial arabinogalactan containing 92 

monosaccharide units, Nature Communications, online 17 march 2017]. 

 

 

 -„Oportunitatea este pierdută de majoritatea oamenilor pentru că este îmbracată în 

salopeta și arată ca munca.”- Thomas Edison [http://inimafericita.ro/2015/08/09/100-citate-

despre-oportunitati/] 
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SINTEZA DIEN 

O METODĂ AVANTAJOASĂ ÎN CONSTRUIREA SCHELETULUI 

MOLECULEI ORGANICE 

 

Sinteza dien a fost descoperită în 1928 și apoi mult studiată de profesorul german Otto Paul 

Hermann Diels (1876-1954) împreună cu studentul său, Kurt Alder (1902-1958), reacție care le 

poartă numele și pentru care au primit premiul Nobel în 1950 [1].    

Reacția DIELS-ALDER este o reacție foarte generoasă, ușor de efectuat în laborator prin 

termoliză, nu este influențată de variațiile de solvent, de catalizatori, nu implică reactivi electrofili 

sau nucleofili.  

Mecanismul reacției nu implică intermediari ionici sau radicali liberi, ci are loc prin cuplarea 

a două componente nesaturate, diena (componentă cu legături duble conjugate) și filodiena 

(dienofilă=iubitoare de dienă), rezultând produsul de reacție numit aduct.  

În sinteza dien are loc cuplarea ușoară și stereospecifică [2] a celor două schelete de atomi 

de carbon, componente ce se întâlnesc astfel încât orbitalii lor (orbitalii p ai filodienei și orbitalii p 

marginali ai dienei) se suprapun și suferă o cicloadiție. Astfel, sinteza dien se mai numește și 

cicloadiție[4+2], parantezele indicând numărul de electroni π din fiecare componentă participantă la 

reacție, 4 din dienă și 2 din filodienă. Un exemplu simplu de sinteză dien este reacția dintre 1,3-

butadienă și etenă: 

.

.

.

.

..

.

.
..

Dienofila
  (etena)

         Diena
(1,3-butadiena)

ADUCT

legãturã sigma

legãturã sigma

legãturã pi

Va fi 
legãturã sigma

Va fi 
legãturã sigma

  Va fi 
legãturã pi

. .

. .

atomi de C sp3

 

În această reacție transformarea orbitalilor de legătură ai reactanților în orbitalii produsului 

de reacției are loc lent și simultan (mecanism concertat) [2], printr-o stare de tranziție ciclică cu 

orbitali contopiți (în timpul tranziției este menținut caracterul de legătură), de unde îi vine și numele 

de reacție periciclică (de la grecescul perikyklos=în jurul cercului). 
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+

dienã filodienã aductstare de tranzitie

Sintezã dien
Cicloaditie [4+2]

 Diena, pentru a putea participa cu ușurință la cicloadiție [4+2], trebuie să îndeplinească două 

condiții: o condiție geometrică (să adopte conformația S-cis) și o condiție electronică (să posede 

substituenți respingători de electroni, grupe alchil). Exemple de diene reactive: 1,3-butadiena; 2,3-

dimetil-butadiena; 2,4-trans, trans-hexadiena; ciclopentadiena; 1,3-ciclohexadiena; fulvena (5-

metilen-1,3-ciclopentadiena); antracen; furan; etc. Dienele reactive nu necesită filodiene activate. 

Diene care adoptã conformatia S-cis Dienã care adoptã conformatie
S-trans si nu participã la sinteza dien

 Filodienele reactive în sinteza dien posedă substituenți atrăgători de electroni, ca de 

exemplu: acroleina; acrilatul de metil; acrilonitril; tetracianoetena; 1,2-diciano-cis-etena; maleatul 

de dimetil; fumaratul de dimetil; butindioatul de dimetil; benzochinona; anhidrida maleică[3]: 

CHO COOMe CN

COOMe

COOMe

COOMe

MeOOC

CN

CN

NC

NC

O

O

CN

CN

C

C

COOMe

COOMe

O

O

O

 

Reacția Diels-Alder este o reacție stereospecifică, atât în raport cu orientarea substituenților 

din reactanți, cât și cu orientarea reciprocă a reactivilor [2]. Astfel, în produsul de reacție se 

conservă orientarea substituenților din dienă și filodienă (regula adiției cis), iar în ceea ce privește 

orientarea filodienei față de dienă, aductul care se formează preferențial este aductul-endo, adică, 
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substituenții nesaturați ce provin din filodienă se află de partea opusă punții care se formează în 

aduct. Exemplificăm mai jos pentru ciclohexadienă și anhidrida maleică: 

O

O

O

+
temp.camerei

H

H

O
O

O

        100%
    Aduct endo

 

Exerciții aplicative: 

1. Scrieți sinteza dien dintre 1,2-dimetilenciclohexan și maleat de dimetil în raport molar 

de 1 :1 și hidrolizați aductul. 

2. Folosind componente butadiena și 2-butina în raport molar de 2 :1, scrieți sinteza dien 

dintre ele și oxidați cu KMnO4 în mediu de acid sulfuric aductul obținut. 

3. Furanul și izobenzofuranul pot participa cu ușurință în reacția Diels-Alder conducând la 

compuși policiclici [4].  

a. scrieți reacția dintre furan și N-metilmaleinimidă și reduceți cu LiAlH4 aductul 

obținut. 

b. Scrieți reacția dintre izobenzofuran și acetilendicarboxilatul de dimetil în raport 

molar de 2 :1.  
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  „Fii un chimist fizician, un chimist organician, un chimist analist, dacă vrei, dar mai 

presus de toate fii un CHIMIST.” - Ira Remsen (1846-1927-Chimist american) 

[https://todayinsci.com/R/Remsen_Ira/RemsenIra-Quotations.htm] 
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UTILIZAREA KMnO4 CA AGENT OXIDANT ÎN CHIMIA ORGANICĂ 

 

Conceptul de oxidare şi reducere 

          Reacţiile de oxido-reducere (numite şi reacţii redox) constau în două procese ce au loc 

concomitent: oxidare (cedare de electroni) şi reducere (acceptare de electroni). Deci, în reacţiile 

redox particula transferată este electronul. Cum electronul liber nu are realitate fizică în soluţii, și 

prin urmare nu poate exista ca particulă independentă, rezultă că o specie îl cedează (oxidându-se şi 

funcţionând ca reducător) şi o alta îl acceptă (reducându-se şi funcţionând ca oxidant). Speciile  

participante îşi modifică astfel numărul de oxidare (N.O.)[1]. 

În procesul de oxidare creşte valoarea algebrică a numărului de oxidare.  

Reducător (red) ↔ Oxidant (ox) + ne
- 

În procesul de reducere scade valoarea algebrică a numărului de oxidare.  

Oxidant (ox) + ne
-
 ↔ Reducător (red) 

 Fiecare reacție redox este constituită dintr-un proces de oxidare şi un proces de reducere ce 

au loc concomitent (transfer de electroni) și poate fi considerată a fi un proces reversibil ce cuprinde 

atât forma oxidată cât şi cea redusă, fiind vorba de două sisteme (cupluri redox) conjugate care 

reacţionează : 

ox1 + red2 ↔ red1 + ox2 

          Prin urmare reacţiile redox sunt întotdeauna reacţii cuplate (în soluții apoase, electronul 

pasager, cu o durată de existenţă de ordinul 10
-6

 secunde este hidratat întotdeauna şi sub această 

formă poartă denumirea de polaron) [1, 2]. 

 

Procese cu schimbarea numărului de oxidare în chimia organică 

         În chimia organică agenţii nucleofili posesori de electroni sunt consideraţi reducători ȋn timp 

ce agenţii electrofili sunt consideraţi agenţi oxidanţi [3]. Calcularea N.O. ȋn cazul compuşilor 

organici se face pentru fiecare atom de carbon ȋn parte prin însumarea valorilor N.O. ale speciilor 

chimice de la fiecare dintre legăturile sale [1]. Iată câteva exemple de stări de oxidare pentru atomul 

de carbon în mai multe etape ale unor procese de oxidare: 

C⏞
-2

H3OH → C⏞
0

H2O  → H C⏞
+2

OOH → C⏞
+4

O2 +  H2O 

    Metanol  Formaldehidă    Acid formic  

Oxidarea compuşilor organici se poate realiza utilizănd diverşi agenți oxidanți cum ar fi: 

oxigenul, apa oxigenată, permanganatul de potasiu, dicromatul de potasiu, ozonul, etc. În chimia 

organică multe reacții redox cu agenți oxidanți sunt reacţii induse (conjugate) - reacţii unde timpul 

CHIMIA ca pasiune 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.1/2017 - Ediție nouă Page 28 
 

de stabilire a echilibrului este modificat de către o altă reacţie care se desfăşoară în acelaşi sistem. 

Substanţa comună ambelor reacţii poartă numele de actor (A). Substanţa care reacţionează direct şi 

independent cu actorul se numeşte inductor (B), iar substanţa care reacţionează cu actorul numai în 

prezenţa inductorului poartă numele de acceptor (C) [1]. Schema generală a unei reacţii induse este: 

A + B → C+ -- 

A + C → -- 

2A + B → (--) 

De exemplu oxidarea acidului oxalic cu permanganat de potasiu ȋn mediu acid : 

2 KMnO4 + 4 H2C2O4 + 4 H2SO4 → Mn2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O + 8 CO2  reacţie inductoare  

Mn2(SO4)3 + H2C2O4 → 2 MnSO4 + 2 CO2 + H2SO4      reacţie  indusă 

2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O + 10 CO2 

În care: KMnO4 = B (inductor) ; H2C2O4 = A (actor) ;  Mn2(SO4)3 =  (C) acceptor [1]; 

Utilizarea KMnO4 ca agent oxidant 

Agenţii oxidanţi utilizaţi la oxidarea compuşilor organici pot acţiona mai energic sau mai 

puţin energic în funcţie de mediul de reacţie, acesta influențând formarea anumitor produși de 

reacţie. De exemplu, manganul în starea de oxidare VII din KMnO4 este un agent de oxidare 

puternic în mediu acid, în timp ce în mediu neutru sau bazic este un agent oxidant mai slab, produşii 

de reacţie depinzând de caracterul acido-bazic al soluţiei [1]: 

- în soluţie acidă :                     MnO4
-
  +  8H

+
  +  5e

-
                  Mn

2+
  +  4H2O 

- în soluţie bazică :                   MnO4
-
  +  1e

-
                 MnO4

2-
 

- în soluţie neutră :                   MnO4
-
  +  4H

+
  +  3e

-
                   MnO2  +  2H2O  

Exemple de oxidări ale unor compuşi organici cu permanganat de potasiu:    

a) în mediu acid 

În mediu acid oxidarea cu KMnO4 este energică conducând de multe ori la ruperea 

legăturilor chimice dintre atomii de carbon [3]. 

2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O + 10 CO2 

În cazul alchenelor, în funcţie de poziţia dublei legături în catenă, la oxidarea cu 

permanganat de potasiu în mediu acid se obţin diverşi compuşi oxigenaţi (acizi carboxilici, compuşi 

carbonilici, dioxid de carbon), reacţia putând fi utilizată pentru determinarea structurii acestora [4]. 

b) în mediu bazic 

Acest tip de reacţii se întâlneşte mai rar. Să studiem reacţia de oxidare a toluenului cu 

KMnO4 în soluţie alcalină, ştiind că produsul de reacţie este benzoatul de potasiu şi manganul cu 

N.O. +7 din ionul de permanganat se reduce la mangan cu N.O. +6  formând ionul manganat: 
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C6H5- C⏞
-3

H3 + 6 K Mn⏞
+7

O4 + 7 KOH → C6H5- C⏞
+3

OO
-
K+ + H2O + 6 K2 Mn⏞

+6

O4 

  C
-3 - 6e- → C

+3
   /×1     (oxidare) 

 Mn+7 + 1e- → Mn+6  /×6     (reducere) 

În mediu bazic permanganatul de potasiu este un agent oxidant slab. 

c) în mediu neutru 

În cazul în care oxidarea cu permanganat de potasiu se desfăşoară în mediu apos (neutru) 

ionul permanganat se transformă în dioxid de mangan (manganul fiiind redus). În aceste condiții 

oxidarea este blândă și se desfăşoară fără ruperea legăturilor sigma dintre atomii de carbon. 

Exemple:  Oxidarea etenei cu KMnO4, în soluţie apoasă: 

3 H2 C⏞
-2

= C⏞
-2

H2+2 K Mn⏞
+7

O4+4 H2O → 3 HO- C⏞
-1

H2- C⏞
-1

H2-OH+2 Mn⏞
+4

O2+2∙KOH 

 2 C
-2 - 2e-→ 2 C

-1
  /×3     (oxidare) 

 Mn+7+ 3e-→ Mn+4  /×2     (reducere) 

Oxidarea acetilenei cu soluţie apoasă de KMnO4: 

3 H C⏞
-1

≡ C⏞
-1

H + 8 K Mn⏞
+7

O4 + 4 H2O → 3 HOO C⏞
+3

- C⏞
+3

OOH + 8 Mn⏞
+4

O2+ 8 KOH 

 2 C
-1 - 8e-→ 2 C

+3
  /×3     (oxidare) 

 Mn+7 + 3e- → Mn+4  /×8     (reducere) 

Concluzii: Reacţiile de oxidare ale compuşilor organici cu soluţie de permanganat de potasiu sunt 

reacţii induse (conjugate) în care permanganatul joacă rolul de “inductor”.  

KMnO4 este un agent de oxidare puternic în mediu acid în timp ce în mediu neutru sau bazic 

este un agent oxidant mai slab. 
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GÂNDURILE ȘI TRĂIRILE UNUI OLIMPIC INTERNAȚIONAL LA 

CHIMIE 

 

Mă numesc Ștefan-Bogdan Ivan și sunt student în anul III la Facultatea de Chimie a 

Universității din București. Cum am ajuns aici, de ce, cum s-a născut pasiunea mea pentru chimie și 

cum am reușit să obțin 5 medalii la Olimpiadele Internaționale de Chimie, iată câteva întrebari ale 

căror raspunsuri vor descrie în linii mari povestea mea, povestea unui adolescent la început ca mulți 

alții, devenit apoi un model demn de urmat după cum îi aud pe cei din jur vorbind despre mine. 

Într-un fel și eu mă încadrez în tiparul clasic al celor care reușesc să ajungă în vârf, al celor 

care au o motivație foarte puternică pentru a găsi energia necesară unui efort colosal și de lungă 

durată, fără de care n-aș fi reușit performanțele despre care am amintit mai sus: cele 2 medalii de 

aur, 1 de argint și 2 de bronz la Olimpiadele Internaționale de Chimie. 

Motivația mea s-a numit doamna profesoară Mirela Marcu și a constat în dorința mea 

aproape ieșită din comun de a n-o dezamăgi pe aceasta doamnă minunată care mi-a fost atât 

profesoară de chimie cât și dirigintă și, deși sună clasic, în realitate totul a fost și este mai special. 

De ce atât de special?... 

Eram elev în clasa a IX-a la Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” din București 

și, ca mai toți elevii acestui colegiu, mi-am dorit să ajung acolo pentru a face informatică, 

nicidecum chimie… Ca dovadă stă și faptul că în școala generală, deși aș fi fost un concurent bun 

pentru participanții de la Olimpiada de Chimie, eu am preferat să merg la bunici, nici n-am vrut să 

mă prezint la concurs. 

Lucrurile însă s-au schimbat destul de brusc dupa doar câteva săptămâni de liceu când, deși 

nu mă dezmeticisem foarte bine despre cum este “viața de liceu”, totuși a fost suficient să fiu 

captivat de personalitatea atât de specială a doamnei profesoare Marcu, atât de diferită de tot ce 

cunoscusem până atunci ca fiind profesor, încât mi-am dorit să-i plac și eu doamnei profesoare 

Marcu la fel de mult pe cât o stimam eu. 

Totuși plecam de jos în ce privește volumul de cunoștinte în chimie și mai eram și foarte 

lipsit de încredere în forțele mele; nici contextul vieții de familie nu-mi era prea prielnic, deci în 

aparență nu aveam prea multe șanse să fiu printre învingători, dar… stilul și personalitatea puternică 

a doamnei profesoare m-au scos la lumină. Dumneaei a văzut în mine potențialul de care 

dispuneam, a evaluat corect nivelul meu de inteligență nativă și și-a dat seama că singurul lucru 

care îmi lipsea ca să ajung olimpic internațional era munca… așa că după câteva ședințe de 

pregătire la școală, când am descoperit și altă latură a doamnei profesoare, sufletul cald și blând 
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gata să-i ajute necondiționat pe cei din jur, am decis să „schimb macazul” de pe drumul informaticii 

pe drumul chimiei. 

De-acum a început greul… deoarece eu eram o persoană foarte pasionată de jocurile pe 

calculator și mă jucam ore-n șir… iar doamna profesoară, care făcea niște eforturi foarte mari 

pentru a se ocupa de mine, pentru că timpul pe care-l avea la dispoziție era aproape zero și cum 

spunea dânsa “eu iau timp din timpul pentru copilul meu ca să mă ocup de tine”, mi-a interzis total 

să mă mai joc jocuri, m-a invitat “să mă joc” cu formule chimice și mi-a vindecat total aceasta 

“boală” a adolescenților secolului nostru. 

Așa am ajuns ca împreună cu doamna profesoară, dar și singur, să lucrez ore-n șir la chimie 

și să „devorez” toate culegerile și tratatele pe care mi le punea la dispoziție. Cu toate acestea aveam 

momente de cădere, când aveam impresia că nu sunt la fel de bun ca X, ca Y, diverse persoane pe 

care le cunoșteam la noi în liceu sau în alte licee bune și concurente și-atunci iar mă “scutura” 

doamna mea dirigintă spunându-mi că sunt foarte inteligent și trebuie să am încredere în mine, 

pentru că dacă n-aș fi așa inteligent dânsa nu și-ar pierde atâta timp cu mine! Și asta-mi dădea iar 

putere, căci știam că dânsa nu minte, nu vorbește doar așa ca să mă motiveze, că așa se face… 

Știam că tot ce spune această doamnă deosebită este adevărat. 

În clasa a IX-a performanța mea cea mai bună s-a numit „premiul pentru cea mai bună 

lucrare practică” – 100 p – deoarece la teorie am reușit doar o mențiune la Olimpiada Națională de 

Chimie, fiind pe locul 19 per total, după cum era firesc fiind limitat de timpul scurt pe care l-am 

avut pentru pregătire, doar câteva luni de zile, dar eram hotărât să muncesc “pe brânci” pentru a ieși 

din anonimat în anul urmator. 

Și așa am continuat să studiez, zi de zi să-mi explice doamna ce nu ințelegeam, să-mi 

rezolve problemele ce nu-mi ieșeau, iar rezultatele n-au întârziat să apară. În clasa a X-a am ajuns 

să fiu pe locul 4 la Olimpiada Națională de Chimie și, fiind mult mai bine clasat ca în anul anterior, 

am luat de data aceasta prima… mențiune. 

Dar în acest an performanța mea, care a însemnat un moment de cotitură în traseul meu, a 

fost că m-am calificat în lotul lărgit de pregătire pentru Olimpiada Internațională de Chimie, unde 

pătrundeau doar cei mai buni! 

A fost un succes urmat de o muncă asiduă deoarece cei mai mulți în lotul olimpic de chimie 

sunt de clasele a XI-a și a XII-a, care deja știu mult mai multe și a trebuit să lucrez 6-8 ore pe zi ca 

să țin pasul sau să acumulez și eu cât mai mult din cunoștințele care-mi lipseau și care erau de nivel 

de facultate. Această experiență a fost hotărâtoare în ce privește succesul meu din viitor. Pe de-o 

parte am prins gustul de-a mă afla printre cei mai buni, pe de altă parte mă încerca din nou teama și 

neîncrederea că eu n-o să pot să fiu niciodată în primii 6 în lotul lărgit sau primii 4 în lotul restrâns 
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pentru a putea participa la Olimpiada Internațională de Chimie, dar, ca de fiecare dată, exista EA, 

doamna Mirela Marcu, doamna care nu mă lăsa să mă prăbușesc emoțional și reușea în diverse 

feluri să-mi redea încrederea în forțele mele. 

La finalul clasei a X-a am participat la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară “Yakutia” 

cu echipa liceului meu, concurs la care am luat prima medalie de bronz, din cauză că la proba 

practică am pierdut destule puncte pentru că sunt foarte emotiv și mă adunam foarte greu, pierdeam 

o parte din timp până mă apucam de lucru și nu reușeam să termin tot ce aveam de făcut. Acest 

aspect m-a urmărit tot timpul și mă făcea să nu-mi ating maximul, totul din cauza emoțiilor pe care 

cu greu și doar într-o anumită măsură mi le puteam controla. 

În clasa a XI-a m-am calificat din nou în lotul lărgit, de data aceasta pe locul 5, ceea ce mi-a 

asigurat participarea la Olimpiada Internațională de Chimie “D. I. Mendeleev” unde am luat 

medalie de bronz, iar în vara aceluiași an am participat din nou la Olimpiada Internațională 

Pluridisciplinară “Yakutia”, unde de aceasta dată am luat medalie de aur, situându-mă pe locul 2. 

În sfârșit, în clasa a XII-a, cum era de-acum deja de așteptat, m-am calificat în lotul lărgit pe 

locul 5, am participat la Olimpiada Internațională de Chimie “D. I. Mendeleev” unde, de această 

dată, am reușit să iau medalie de aur, situându-mă pe locul 7, și de asemenea m-am calificat și-n 

lotul olimpic restrâns de chimie, fiind pe locul 4 în urma a 3 baraje, fiecare de câte 5 ore. Astfel am 

ajuns să reprezint țara noastră și la Olimpiada Internațională de Chimie, care s-a ținut în Hanoi, 

Vietnam, olimpiadă la care am luat medalie de argint, tot din cauza practicii, motivul fiind că am 

fost emotiv. 

Într-un final visul meu se realizase și de-acum singura mea problemă era că n-o să mai pot 

participa la Olimpiada de Chimie… Încă-i duc dorul acestei olimpiade și când discut cu doamna 

profesoară Marcu despre alți elevi pe care-i pregătește și obțin rezultate foarte bune la olimpiade si 

concursuri, simt că am o strângere de inimă și aș vrea să dau timpul înapoi, să mai fiu încă o dată 

elevul Ivan Ștefan-Bogdan din clasa 9H de la CNITV. 

În prezent îmi continui pasiunea în cadrul proiectelor de cercetare în domeniul chimiei 

tehnologice, sub îndrumarea dl. Conf. Habil. Dr. Ioan Cezar-Marcu căruia îi sunt recunoscător 

pentru tot ce face și a făcut pentru mine în anii studenției și de la care am învățat ce-nseamnă să fii 

printre cei mai buni și la nivel universitar. 

Student Ștefan-Bogdan IVAN 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie  

 

 „Visul începe cu un profesor care crede în tine, care te trage și te împinge și te conduce 

spre următorul nivel, „ciupindu-te” uneori cu un băț ascuțit numit „adevăr”. Dan Rather 

[https://www.brainyquote.com/search_results.html?q=teacher ] 
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Înțelegerea lucrurilor din lumea înconjurătoare este mult ușurată prin efectuarea de 

experimente care ne pot sprijini să vizualizăm, să influențăm și să determinăm felul în care anumite 

fenomene se desfășoară. 

Această rubrică își propune să vă ofere modalități relaxante și intedite prin care puteți înțelege 

mai bine noțiunile discutate la orele de chimie, fizică și chiar biologie. Experimentele pot fi făcute 

atât in laborator cât și în condițiile oferite de un mediu mai puțin formal – acasă în bucătărie, spre 

exemplu. Chiar dacă experimentele propuse de noi nu au un grad ridicat de periculozitate și pot fi 

efectuate cu lucruri pe care le avem prin gospodărie, vă rugăm să le efectuați doar în prezența și cu 

acordul unui adult. 

Dacă încercați să înțelegeți anumite fenomene și/sau doriți să propuneți experimente 

interesante colegilor voștri, nu vă sfiiți să ne scrieți pe adresa redacției. 

 

        Dr. ing. Cristina TODAȘCĂ 

 

GLUME 

 

 „De câți specialiști în chimie fizică este nevoie ca să spele un pahar?  

-De niciunul, aceasta este treaba chimiștilor analiști.” [http://buzzkenya.com/funny-

chemistry-jokes/] 

 

 „De ce sunt chimiştii aşa buni la rezolvarea tuturor problemelor?  

-Pentru ca ştiu toate soluţiile.” 

[http://www.jokes4us.com/miscellaneousjokes/schooljokes/chemistryjokes.html] 

 

 „Care este diferența dintre chimie și bucătărie? În chimie nu se bagă niciodată 

lingura în gură.” [http://buzzkenya.com/funny-chemistry-jokes/] 
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GAZELE VESELE 

 

Dioxidul de carbon este un gaz care reprezintă o problemă pentru oamenii de știință prin 

acumularea sa, dar poate fi un mijloc de amuzament în laborator. În acest experiment vă propunem 

diferite căi de generare a acestui gaz folosind mijloace chimice cât și biochimice. 

 

Cum putem umfla un balon dacă nu avem la dispoziție o pompă? 

Probabil prima soluție este aceea de a vă folosi forța plămânilor în acest 

demers. Dar există și alte soluții care pot fi utilizate.  

 

Calea chimică: avem nevoie de un balon gonflabil, o sticla de plastic goală, 50 g bicarbonat 

de sodiu (cunoscut și sub numele de praf de copt) și respectiv 30-40 ml acid acetic (sau oțet). 

Cum procedăm? Introducem bicarbonatul de sodiu în balonul gonflabil și acidul acetic în 

sticla de plastic (de 500 mL). Atașam cu grijă balonul la gura sticlei de plastic fără a varsă 

conținutul acestuia în sticlă. Apoi ridicăm cu grijă balonul ținând ferm gura balonului fixată de gura 

sticlei.  

Ce observăm? Bicarbonatul de sodiu în contact cu acidul acetic eliberează dioxidul de 

carbon care umflă balonul. Reacția este energică, prin urmare trebuie să fixăm bine balonul pe gura 

sticlei. Dacă atingem sticla cu mâna, după încetarea reacției, observăm că este ceva mai rece decât 

inițial. De ce? 

 

Calea biochimică: avem nevoie de un balon gonflabil, o sticlă de plastic goală, un pahar, 

25-50 g drojdie de bere, 5-10 g zahăr, puțină apă. 

Cum procedăm? Introducem drojdia de bere în pahar și încercăm să o aducem în suspensie 

cu puțină apă și amestecând foarte bine. O transferăm în sticla de plastic și adăugăm zahărul. Fixăm 

pe gura sticlei balonul gonflabil și introducem sticla cu fundul într-un vas cu apă călduța 40-50 ⁰C.  

Ce observăm? Drojdia de bere consumă zahărul și eliberează dioxid de carbon care duce 

încet la umflarea balonului atașat pe gura sticlei. Reacția decurge mai încet decât cea chimica. De 

ce?  

        Dr. ing. Cristina TODAȘCĂ 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

 

 Dacă ești un chimist fraier, eprubeta ta sare în aer.  

CHIMIA experimentală 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.1/2017 - Ediție nouă Page 35 
 

Probleme pentru începători 

1) Compoziția aerului în procente volmetrice este : 78,09 % N2, 20,95 % O2, 0,93 % Ar, 0,03 % 

CO2.  

a) Determinați compozitia aerului în procente masice. 

b) Dacă un tub de oxigen pentru  terapie intensivă conține 324,142 g oxigen, calculați masa 

aerului minim necesar pentru 10 astfel de  tuburi. 

 

            Prof.  Constantin BORCAN,  

Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”, Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

2)  La prepararea zahărului, în procesul de carbonatare, se utilizează dioxid de carbon obținut prin 

descompunerea calcarului (carbonat de calciu impur) la temperaturi mai mari de 850
o 
C. 

O probă de 2 grame carbonat de calciu impur, care conține 30 % Ca se descompune termic. Dacă 

se obțin 1,472 grame rezidu solid , să se determine volumul de gaz rezultat știind ca impuritățile 

sunt nevolatile. 

 

            Prof.  Constantin BORCAN,  

Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”, Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 -„Tot ceea ce a fost nou de văzut şi de învăţat a fost un deliciu pentru mine. Era ca şi 

cum mi se deschisese o lume nouă, lumea ştiinţei, în care mi s-a permis, în sfârşit, să mă 

bucur pe deplin de libertate.” — Marie Curie
 
[http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Marie+Curie] 

 

- De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara. 

- Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul. 

- Poţi fi mai clar? 

- Da. Pe statuia sa scrie: "Pentru memoria lui Napoleon". 
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Probleme pentru pasionați 

 

REACȚIA MULTICOMPONENT PASSERINI 

 

Reacția multicomponent Passerini [1] implică un izonitril, un acid carboxilic și o aldehidă în 

solvent pentru a forma o α-hidroxicarboxamidă esterificată, după cum este indicat în schema 1, care 

se constituie ca intermediar important în sinteza organică. 

 

Schema 1. Reacția multicomponent Passerini 

a) Scrieți produsul reacției Passerini dintre 4-metoxibenzaldehidă, terț-butilizonitril și acid benzoic, 

cunoscând că acesta are formula moleculară C20H23O4N și prezintă în moleculă două nuclee 

benzenice. 

b) Completați mecanismul propus al acestei reacții, schema 2, care implică o etapă de protonare a 

aldehidei A, două etape de adiție și o etapă de transfer de grupare acil cu obținerea produsului de 

reacție dorit.  

 

Schema 2. Mecanismul propus al reacției Passerini 

  

Bibliografie 

1. M. M. Hooper, B. DeBoef, A Green Multicomponent Reaction for Organic Chemistry 

Laboratory, Journal of Chemical Education, 86, 1077-1079, 2009. 

 

Lect. Dr. Codruța Constanța POPESCU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
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HETEROCICLURI - PRODUȘI DE REACȚIE DINTRE COMPUȘI 

ORGANICI CU FUNCȚIUNI SIMPLE CU MULTIPLE APLICAȚII 

  

 Acidul polifosforic (PPA) este un amestec de acid ortofosforic și acizi fosforici lineari, care 

este cunoscut pentru acțiunea deshidratantă asupra moleculelor organice, fiind foarte utilizat în 

sinteza de heterocicluri [1]. Un astfel de exemplu este reacția o-fenilendiaminei cu acizii 

carboxilici, care prin încălzire la temperaturi înalte, în prezența PPA formează derivați ai 

benzimidazolului (2-fenil-benzimidazol), conform reacției: 

 

 

Schema 3. Reacția dintre o-fenilendiamina și acidul benzoic cu formarea heterociclului 2-fenil-

benzimidazol 

  

 Pe baza acestei reacții, se realizează următorul experiment:[2] se amestecă 31 mmoli de 4-

metilbenzen-1,2-diamină cu 10 mmoli acid 1,3,5-benzentricarboxilic (acid trimesic) și 30 mL PPA 

și se încălzește amestecul până când se observă dispariția completă a acidului trimesic 

(monitorizarea se realizează prin tehnici cromatografice). Amestecul de reacție se neutralizează apoi 

cu o bază, când din masa brută de reacție, precipită produsul de reacție A. După izolare și 

purificare, se constată un randament de reacție în produs izolat egal cu 82%. 

a) Scrieți ecuația reacției chimice de sinteză a heterociclului A. 

b) Calculați masa de produs A care se izolează. 

 Compusul A reacționează mai departe cu cantitatea stoechiometrică de 1-bromododecan, în 

mediu bazic, folosind ca solvent acetonitrilul și formează compusul B, cu un randament de 97%.  

c) Scrieți ecuația reacției chimice de sinteză a compusului B. 

d) Știind că se introduce în reacție 10% din masa de produs A obținut, calculați cantitatea  de 

produs B care rezultă. 

  

 Determinări fotofizice ale compusului B indică prezența fluorescenței albastre (lumină 

albastră emisă de compus sub acțiunea unei radiații luminoase cu λ=376 nm), care prin adăugarea 

de acid picric (2,4,6-trinitrofenol), scade cu 98% (compusul nu mai emite lumină, are loc stingerea 

totală a fluorescenței), indicând compusul B ca senzor eficient pentru nitroderivați la nivel de 

picograme.  
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e) Calculați raportul molar B:acid picric la care are loc stingerea totală a fluorescenței, știind că 

titrarea a 10 mL soluție B cu concentrația de 10
-5

 M (în tetrahidrofuran ca solvent) necesită 5 mL 

soluție acid picric 0,4 mM (în tetrahidrofuran). 

 

Bibliografie: 

1. J. H. Dodd, Polyphosphoric Acid. e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 

2001. 

2. J.-F. Xiong, J.-X. Li, G.-Z. Mo, J.-P. Huo, J.-Y. Liu, X.-Y. Chen, Z.-Y. Wang, The Journal of 

Organic Chemistry, 79, 11619–11630, 2014. 

 

Lect. Dr. Mihaela MATACHE (e-mail: mihaela.matache@g.unibuc.ro ) 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie  

 

Rezolvarea problemelor va fi publicată în „CHIMIA-revistă pentru elevi” Nr. 2 

 

 „Ai probleme cu molii?  

-Sună-l pe Avogadro la 6023-1023.” [http://buzzkenya.com/funny-chemistry-jokes/ ] 

 

 „He intră într-un bar. Barmanul spune: Aici nu servim gaze rare. 

He nu a reacționat.” [https://www.inorganicventures.com/fun-chemists ] 

 

 „-Ce a spus cercetătorul când a găsit 2 izotopi ai heliului? 

-HeHe.” [https://www.inorganicventures.com/fun-chemists ] 

 

 „-Cum se înțeleg oxigenul cu magneziul? 

-OMg! ” [http://chimie-fizica.ro/bancuri-despre-chimie/ ] 

 

 

 În 1952 lui Einstein i s-a propus funcția de președinte al Israelului, iar el a 

refuzat spunând că nu are nici aptitudinile nici experiența necesare pentru a ocupa funcții publice. 

[http://www.jewishvirtuallibrary.org/offering-the-presidency-of-israel-to-albert-einstein ] 
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Fig. 1. Extras din registrul matricol 

al Universităţii din Viena, 1869 / 

1870. Religia: creştin-ortodox 

(grichisch orientalisch) [3] 

 

 

NICOLAE TECLU – INIMA ROMÂNEASCĂ A VIENEI 

 

 

 Nicolae Teclu s-a născut la Braşov la data de 7 octombrie 1839 (tatăl 

Nicolae Teclu şi mama Paraschiva Teclu) [1]. Controversele privind data 

exactă a naşterii sunt explicate în detaliu şi lămurite în lucrarea „Nicolae 

Teclu – artistul chimiilor şi chimistul artelor” publicată cu ocazia 

comemorării centenarului Nicolae Teclu [2].  

 Cercetările recente arată că Nicolae Teclu a fost botezat în religia 

creştin-ortodoxă, aşa cum a fost ea declarată în numeroase ocazii de însuşi 

Nicolae Teclu, (griechisch orientalisch), fig. 1, [3] şi a refuzat trecerea la greco-catolicism, în ciuda 

faptului că avea prieteni foarte buni greco-catolici şi ar fi beneficiat foarte mult dacă ar fi trecut la 

această confesiune. 

 Şcoala primară o face împărţită între şcoala 

românească, de pe lângă biserica Sf. Nicolae din Schei, 

între 1845-1847, şi la Şcoala săsească “Johannes Honterus” 

(clasele a III-a şi a IV-a) 1847-1850 [1], [4]. Este trimis de 

părinţi la Viena, unde termină liceul la vârsta de 18 ani şi 

oscilează între ştiinţele exacte şi artele plastice; audiază la 

Viena câteva cursuri de inginerie, la Kaiserliches und 

königliches Polytechnisches Institut (Institutul Politehnic 

Cezaro-Crăiesc, aşa cum era cunoscut printre studenţii 

români, actuala Technische Universität Wien - Universitatea 

Tehnică din Viena) [1], [5], dar nu se înmatriculează aici 

[7], [8] ci optează pentru Akademie der Bildenden Künste, München/Academia de Arte Frumoase 

de la München, secţia de arhitectură, unde studiază intens desenul, pictura, muzica, sculptura şi mai 

ales arhitectura. Se transferă la Berlin şi îşi susţine lucrarea finală de licenţă în arhitectură, la Die 

Akademie der Künste, Berlin/Academia de Arte [Frumoase], Berlin [1], [5], [8-10]. 

 Se întoarce în Braşov şi pleacă la Bucureşti. Nu reuşeşte nici la Braşov şi nici în Bucureşti 

să profeseze ca arhitect. Între 1863-1868 predă la Gimnaziul Român din Braşov (actualul colegiu 

Naţional “Andrei Şaguna”, Braşov), unde introduce pentru prima dată gimnastica raţională [1]. 

Perioada 1863-1868 este raportată contradictoriu, deoarece revine la Viena în 1866 [2] şi nu în 

1869, aşa cum se credea până acum [1,5], cu ajutorul banilor împrumutaţi de Eforia Braşovului, un 
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contract de împrumut oneros [1], pentru care avea să plătească scump pentru tot restul vieţii. Se 

înmatriculează la vârsta de 26 de ani, în 1866, la Universität Wien / Universitatea din Viena, ca 

“außerordentlicher Hörer” (auditor extraordinar), la Facultatea de Filozofie, acolo unde se predau la 

acea vreme artele şi ştiinţele, în speranţa de a căpăta cunoştinţe avansate de chimie (căutând partea 

aplicată a chimiei). Primeşte şi acceptul lui Josef Redtenbacher să asiste la cursurile de tehnologie 

chimică din cadrul Institutului Politehnic Cezaro-Crăiesc, frecventându-le în paralel, după acelaşi 

sistem) [6], [7], [11], [12]. Diversitatea materiilor frecventate şi fondul de timp alocat acestora sunt 

covârşitoare pentru un student auditor extraordinar, Teclu frecventând în anumiţi ani mai multe 

cursuri, ca număr şi întindere de ore, chiar decât studenţii înmatriculaţi pe filiera obişnuită pentru 

licenţă: 1866, s.II, Chimie generală 5h/Dr. Ludwig, Chimie analitică 5h/Dr. Ludwig, 1870/1871, 

Fizică experimentală 5h/Dr. Lang, Mineralogie generală 5h/Dr. Reuss, Zoologie ştiinţifică 5h/Dr. 

Schmarda, Chimie experimentală 5h/Dr. Ludwig, 1872/1873, Metode de analiză a gazelor 2 h/Prof. 

E. Ludwig, Chimie teoretică 3 h/E. Ludwig, 1873, s.II, Metode de analiză cantitativă în Chimie 

3h/Prof. Ludwig, [2], [6], [7]. Doi dintre profesori i-au influenţat pregnant formarea caracterului şi 

au pus o amprentă deosebită pe formarea sa profesională: Prof.dr. Ernst Ludwig, de la Universitatea 

din Viena, şi Prof.dr. Josef Redtenbacher, de la Institutul Politehnic Cezaro-Crăiesc din Viena. În 

această perioadă are o viziune de pionierat şi face tot posibilul să găsească modalităţi de a introduce 

în România această nouă industrie (chimică), dorind, nu să obţină o a doua licenţă (avea deja una în 

arhitectură), ci de a căpăta cunoştinţele şi experienţa necesare introducerii fabricilor de producere a 

hârtiei prin procesare chimică a materialului lemnos în Transilvania şi în Regatul României  [1], [5], 

[8-10]. Lucrează în paralel, ca practicant voluntar, neplătit, la fabrica de hârtie “Schöglmühl” pentru 

a căpăta experienţă practică. Este deosebit de entuziasmat şi le scrie prietenilor săi că face acest 

stagiu cu gândul de a construi şi în România o fabrică modernă de hârtie [5].  

 Întors în ţară, nu reuşeşte nici de această dată în a convinge, la Braşov sau la Bucureşti, de 

importanţa introducerii chimiei industriale în România [1], [5], [9], aşa cum nu va reuşi să-şi vadă 

împlinită dorinţa arzătoare de a preda chimia la Universitatea din Bucureşti. Într-o scrisoare 

mărturisea plin de speranţă: “cu mult mai mult pot eu activa în sensul naţional, dacă eu continui aici 

să mă perfecţionez, ca specialist, pentru ca odată cu cunoştinţe şi renume excepţional, să mă alătur 

conaţionalilor mei într-un mare cerc de activitate, poate la Universitatea din Bucureşti. La Braşov 

mă aşteaptă o viaţă depinzând de o Eforie care nu este pe măsura misiunii ei…”[1]. 

 Contactând personal oficiali înalţi ai Regatului României, în speranţa introducerii 

beneficiilor chimiei industriale în regat şi a înfiinţării unui laborator de studii şi analize chimice, are 

parte doar de dezamăgiri. Ministrul I. Strat, căruia i s-a adresat la acea vreme, i-a replicat, de la 
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Fig. 2. Becul Teclu [15] 

înălţimea funcţiei ocupate, cu o lipsă crasă de viziune, caracteristică îngustimii minţii lui, că “încă 

n-a venit vremea pentru aşa ceva la noi” [1], [13].  

 Revine la Viena, unde activează pentru o scurtă perioadă pe lângă Prof. Dr. E. Ludwig. În 

anul 1871 este numit Profesor de chimie provizoriu la Handelsakademie/Academia de Comerţ din 

Viena, primind definitivatul în 1880, şi de unde se va pensiona în 1910. Acesta este locul unde şi-a 

desfăşurat activitatea deosebit de intensă, unde a creat zeci şi zeci de noi aparate şi dispozitive, locul 

unde a fost înţeles, ajutat şi sprijinit cel mai mult (în 1872, când frecventa în paralel cursurile 

Universităţii din Viena, pentru a fi ajutat material, în condiţiile în care era asaltat cu cereri agresive 

de returnare a banilor de către Eforia Braşovului, primeşte locuinţă de serviciu de la Academia de 

Comerţ, peste salariul de profesor de chimie provizoriu) [12].  

 

 Arzătorul/becul Teclu  

 

 Prima lucrare independentă a lui Nicolae Teclu este legată de 

analiza compoziţiei chimice a unui meteorit, prăbuşit în zona Goalpara, 

Assam, în India [14], analizele lui Teclu concordând foarte bine cu cele 

făcute de Gustav Tschermark [1]. Domeniul de excelenţă îl constituie 

însă cercetările sale de combustie a materialelor şi gazelor, ce îi vor 

asigura o faimă timpurie, conducând la producerea uneia dintre cele mai 

longevive invenţii: arzătorul cu reglare a curentului de aer şi gaz. 

Arzătorul Teclu, denumit popular şi becul Teclu, fig. 2, este un sistem 

de combustie a gazelor, cu facilităţi de reglare atât a debitului de gaz, cât 

şi a celui de aer, superior constructiv, funcţional şi ca performanţe atinse 

(temperatura maximă a flăcării, reproductibilitatea condiţiilor de 

combustie) arzătorului Bunsen [2].  

 Plecând de la faptul că Teclu nu reuşea să obţină cu arzătorul Bunsen o temperatură 

suficient de mare, a constatat că arzătorul Bunsen, prin reglajul diafragmatic al aerului, nu permitea 

obţinerea de condiţii reproductibile, şi mai ales că, raportul dintre debitul de gaz şi cel de aer era 

deficitar în defavoarea celui de aer, rezultând o flacăra cu tendinţe spre zona reducătoare şi mai 

puţin spre zona oxidantă, Nicolae Teclu proiectează, construieşte şi brevetează un nou tip de 

arzător, construit pe principii riguros ştiinţifice, cu regulator de aer şi de gaz, superior funcţional şi 

ca performanţe oricărui alt tip de arzător de laborator existent la acea vreme. Data de naştere a 

arzătorului Teclu este considerată data publicării acestuia în Jurnal für praktische Chemie, 1892, 

[16] şi nu cea la care Teclu l-a prezentat la Congresul Internaţional de Chimie de la Viena, din 
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1998, unde această invenţie a suscitat un interes deosebit în urma comunicării făcute [1]. Brevetul 

de invenţie este înregistrat în Austria şi încredinţat pentru realizare practică firmelor W.J. 

Rohrbeck’s Nachfolger din Viena şi Franz Hugershoff din Leipzig în 1900. Nicolae Teclu a fost un 

adevărat perfecţionist, aparatele şi dispozitivele sale fiind adesea modificate până când Teclu era 

satisfăcut că nu se mai pot îmbunătăţi şi nu se mai poate adăuga nimic. În acest fel se explică de ce 

şi astăzi unele dintre ele funcţionează la fel de bine, aproape nemodificate [2]. Conform ultimelor 

informaţii obţinute din arhive, la 16 noiembrie 1874, Nicolae Teclu este numit docent (echivalentul 

titlului de conferenţiar) la Die Akademie der Bildenden Künste Wien (Academia de Arte Frumoase 

din Viena), predând studenţilor chimia culorilor [17]. Salariul acestuia, suplimentar salariului de la 

Academia de Comerţ, era de 600 fl./an [17], ceea ce pare să infirme mitul sărăciei lui Nicolae 

Teclu; în acea perioadă sume cuprinse între 250-400 fl./an erau suficiente pentru traiul decent al 

unei persoane [18], [19]. Deşi se căsătorise şi între timp se născuse şi fetiţa Irina cheltuielile familiei 

crescând, se pare că Nicolae Teclu intrase pe o pantă de redresare financiară, având şi o viaţă 

socială normală pentru acea vreme: “Café de l'Opera era cunoscută în rândul românilor prin faptul 

că aici profesorul Nicolae Teclu juca zilnic, între orele 2 şi 3 biliard. Biliardul era însă mai scump 

pentru pungile celor mai săraci.” [20]. În scrisoarea lui Iacob Mureşianu către fratele Dr. Aurel 

Mureşianu, cel mai bun prieten al lui Nicolae Teclu, marcată Viena 29-4-1876, Iacob îi descrie 

fratelui său principalele materii de studiu şi faptul că iese adeseori în oraş cu Nicolae Teclu, la 

invitaţia şi pe cheltuiala acestuia, la biliard sau la teatru. Problemele financiare apărute între timp se 

datorau, în principal, rapacităţii Eforiei Braşovului care, se pare că nu a respectat clauzele 

contractuale şi le-a interpretat după propria convenienţă şi interes oneros [1]. La Academia de Arte 

Frumoase, Nicolae Teclu preda din amfiteatrul denumit Sala de Anatomie, ales în mod special, 

pentru că aici avea toate utilităţile necesare pentru a-şi ilustra expunerile teoretice cu experimentări 

practice [17]. A fost un profesor deosebit de iubit şi apreciat de către studenţii săi şi de către colegi, 

având una dintre cele mai ridicate rate de promovabilitate, secretul constând în caracterul altruist al 

lui Nicolae Teclu, luând adeseori studenţii rămaşi în urmă şi predându-le tutoriale gratuite, acasă, în 

propria sufragerie; acest lucru îl făcea de altfel şi cu tinerii români de la Viena, (printre ei 

numărându-se şi Eminescu şi Slavici), culegându-i din cafenele şi efectuându-le, în mod gratuit, 

experimente chimice sau luându-i cu el la sala de gimnastică, unde mergea regulat şi la 60 ani [17]. 

 Într-o perpetuă căutare pentru mai bine, Nicolae Teclu îşi dorea extinderea disciplinei de 

chimia pigmenţilor, atât ca materie, cât şi ca infrastructură, arătând că în cazul chimiei, aceasta 

“este un obiect de instruire, dar nu se poate învăţa numai din carte, ci trebuie, pe lângă profesori 

talentaţi, şi laboratoare cu mijloace adecvate de experimentare” [1]. Acest lucru îl pune pe o 

traiectorie divergentă cu administraţia academiei, conducând în final, în anul 1883, la demisia lui 
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Nicolae Teclu de la Academia de Arte Frumoase, acesta nefiind dispus să accepte compromisurile 

ce afectau calitatea învăţământului academic, aşa cum o concepea el [17].  Cum Nicolae Teclu era 

la acea vreme unicul specialist în chimia pigmenţilor şi culorilor de la Academia de Arte Frumoase 

din Viena, pierderea a fost de partea Academiei, Nicolae Teclu a fost ofertat imediat, şi a acceptat 

un post similar la instituţia competitoare, Die Kunstgewerbeschule/Universitatea de Arte Aplicate 

[17]. Disciplina de chimia pigmenţilor introdusă şi dezvoltată de Nicolae Teclu se predă şi astăzi la 

Academia de Arte Frumoase.  

 Nicolae Teclu a fost adevărata interfaţă între chimişti şi artişti, având, datorită carismei şi 

stăpânirii limbajului specific ambelor domenii, întotdeauna sălile pline până la refuz atunci când 

ţinea prelegeri în faţa artiştilor şi chimiştilor [1], scoţând în evidenţă importanţa chimiei în 

arhitectură, sculptură, pictură (a se vedea şi Die Beziehungen der Chemie zur bildenden Kunst, 

insbesondere zur Malerei/Relaţiile dintre chimie şi artele plastice, în special pictura, Viena 1880, 

Noţiuni generale despre industria pigmentelor de depinsu, 1882-1882, aparatele de testare a 

rezistenţei şi calităţii hârtiei, uleiurilor utilizate în pictură, metodele de identificare a caracterelor 

scrise sau tipărite pe hârtiile carbonizate/incendiate) [2]. Subiectele abordate în conferinţele şi 

prelegerile ţinute, în mod gratuit, erau dintre cele mai diverse, de un interes deosebit: efectul 

factorilor atmosferici asupra operelor de artă, natura şi esenţa culorilor, cum se pot obţine în 

laborator şi modifica din diferite substanţe chimice, prin combinări, culorile de acuarelă, ulei, 

culorile de pictat porţelanul  etc. [2]. Ca o recunoaştere a meritelor chimistului artist Nicolae Teclu, 

acesta este numit în 1880 chimist la Monetăria Imperială şi în 1888 chimist expert la Imprimeria 

Imperială din Viena. La începutul anului 1894, ţinând seama de experienţa, renumele şi poziţia sa 

de chimist la Academia de Comerţ din Viena, a fost numit în fruntea unei comisii artistice de mare 

importanţă, pentru a superviza lucrările de restaurare a unor fresce valoroase din evul mediu [2]. 

 Nicolae Teclu este primul chimist român care s-a ocupat în mod consecvent de cercetarea 

ştiinţifică. În urma laborioasei activităţi desfăşurate au rămas 60 de schiţe şi modele de aparate şi 

dispozitive originale, cele mai multe de pionierat în domeniu, unele fiind descrise cu lux de 

amănunte în cele 59 de lucrări originale, o mare parte din acestea prezentate în extenso în [1], şi 

considerate lucrări de referinţă la acea vreme în domeniul chimiei teoretice, chimiei aplicate, a 

tehnologiei chimice şi a chimiei aplicate în artele plastice.  

 Nicolae Teclu devine membru corespondent al Academiei Române la 13 sept 1877 şi 

membru titular al Academiei Române, Secţia Ştiinţifică la 2 iunie 1879 [1]. În discursul de recepţie 

publică, ţinut la 8 aprilie 1880, Nicolae Teclu spunea: “Chimia este însa şi mai mult, ea este mama 

industriei într-o ţara ca aceasta, cu resurse atât de bogate, trebuie să fie un focar pentru ridicarea 

bunei stări materiale, printr-o activitate cât mai extinsă industrial” [1]. 
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 Deşi flacăra vieţii marelui artist între chimişti şi chimist între artişti Nicolae Teclu s-a stins 

în ziua fatidică, fierbinte de vară, 13/26 iulie 1916, flacăra chimistului Nicolae Teclu este mai vie ca 

oricând şi trăieşte în mai toate laboratoarele lumii.   

 Mulţumiri 

 Mulţumiri deosebite tuturor celor care au contribuit într-un fel sau altul la elaborarea acestui articol: Col(r). 

ing. Dănuţ Şerban, Acad. Marius Andruh, Dr. Valer Rus, Director, Muzeul Casa Mureşenilor, Braşov, Conf.dr. Vasile 

David, Conf.dr. Iulia Gabriela David, Lect.dr. Adriana Gheorghe Universitatea din Bucureşti, Conf.dr.ing. Anca 

Cojocaru, Conf.dr.ing.Ioana Maior, As.drd.ing. Ioana-Alina Ciobotaru, Corneliu Andrei, Univ. Politehnica din 

Bucureşti, Mag. Dr. Eva Schober, Mag. Dr. Ulrike Hirhager, Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste 

Wien, Herr Thomas Maisel, Archiv der Universität Wien, Dr. Paulus Ebner, Leiter des Archivs der Technischen 

Universität Wien, Nicole Schipani, Publishing, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, TU Wien, Kurt Bock, Münze Österreich. 
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Fig. 1. Lazăr Edeleanu 

[1] 

 

LAZĂR EDELEANU 

 

  Amprenta aurului negru este adânc întipărită în tot ce înseamnă 

Ploieştiul de azi. Din pământ până la oameni, plutind în aer şi înrădăcinată în 

memoria colectivă, aroma petrolului defineşte personalitatea oraşului. Oare 

câţi dintre tinerii români, ştiu că aici s-a ridicat prima rafinărie din lume şi că 

numele de Lazăr Edeleanu este legat de petrochimie şi de oraşul  Ploieşti? 

Copilăria şi studiile 

Lazăr Edeleanu s-a născut la Bucureşti, la 1 septembrie 1862. Școala primară a urmat-o la 

Focșani unde se mutaseră părinții săi. Demonstrând o reală înclinație către științe, la 12 ani revine 

singur la București pentru a-și continua studiile la Liceul „Sf. Sava”. Aici el trăiește într-un subsol 

și se întreține din meditații. După susținerea Bacalaureatului (1882), muncește timp de un an pentru 

a strânge bani ca să poată studia apoi Chimia la Universitatea din Berlin, unde i-a avut ca profesori 

pe A.W. Hofmann, C.F. Rammelsberg şi H.L. Helmholtz [2-4].  

Cariera 

         Lazăr Edeleanu obţine titlul de Doctor în 

Chimie (1887) cu teza “Asupra unor derivaţi ai 

acizilor fenilmetacrilici şi fenilizobutirici”, în 

timpul elaborării căreia, descoperă 

fenilizopropilamina [2-4]. Această substanță, 

”furată” de americani se cunoaște și sub 

denumirile de benzedrină și amfetamină, iar 

acțiunea sa psihotropă a fost descoperită mult 

mai tărziu [5]. Amfetamina a fost folosită masiv 

de Wehrmacht [6, 7],  

Ca şef de lucrări, la Royal Artillery 

College din Londra, Lazăr Edeleanu a cercetat 

împreună cu Ch.F. Cross şi E.J. Bevan obţinerea de mătase artificială neinflamabilă iar alături de R. 

Meldola a studiat obţinerea unor coloranţi pe bază de oxazină [2, 4]. 

Activitatea lui Lazăr Edeleanu în ţară 

La întoarcerea în țară, va fi reținut de Constatin Istrati la Catedra de Chimie Organică a 

Facultății de Științe din București unde a fost întâi asistent și apoi șef de lucrări. În 1897 devine 

directorul Laboratorului de Chimie din Serviciul Minelor iar apoi șeful Laboratorului de Chimie din 

 

Fig. 1. Teza de doctorat 

- Universitatea din Berlin 1887 [10] 
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Institutul Geologic (1906-1913) și director al rafinăriei „Vega” (1906-1910). A efectuat studii 

fizico-chimice asupra petrolului și publică împreună cu I. Tănăsescu monografia „Studiul petrolului 

român–Proprietăţi fizice şi tehnice” [2-4]. 

Concepe „procedeul Edeleanu” (1908) de rafinare a petrolului, cu SO2 lichid prin care sunt 

extrase selectiv hidrocarburile aromatice (benzen, toluen, xilen etc.). „Procedeul Edeleanu, sublinia 

Costin D. Neniţescu, a devenit şi este astăzi încă, sub forma multiplelor sale variante, procedeul de 

bază al fabricării uleiurilor de calitate superioară”. Procedeul a fost aplicat întîi experimental la 

rafinăria Vega și industrial în Franţa, ca apoi să fie utilizat în lumea întreagă (în anul 1960, existau 

80 de „instalaţii Edeleanu” în diferite ţări ale lumii (America, Iran, Japonia, Franţa şi Germania) [4, 

8, 9]. 

Activitatea lui Lazăr Edeleanu în străinătate 

În perioada 1910-1913 Lazăr 

Edeleanu a reprezentat România la diferite 

manifestări științifice internaționale legate de 

petrol deși în 1910 s-a stabilit în Germania 

unde a implementat industrial procedeul ce-i 

poartă numele și a devenit director al 

„Allgemeine Gesellschaft für Chemische 

Industrie” care în prezent funcționează la 

Frankfurt ca „Edeleanu Gesellschaft” [4, 9]. 

Lazăr Edeleanu a fost un pionier al 

tehnologiei vidului utilizată la obținerea 

uleiurilor, a elaboorat diferite metode noi de 

analiză şi sinteză [3, 4] iar toate aceste 

activiăți s-au concretizat în 212 brevete de invenție din România și străinătate (SUA, Germania, 

Austria, Olanda, Suedia și Franța) [4, 9] și i-au adus recunoaștere internațională obținând 

următoarele  premii și onoruri: 

 - ordinul “Regele Leopold al Belgiei”, cu gradul de ofiţer 1906

 - membru al „Societăţii de Ştiinţe Naturale” din Moscova 1910

 - membru de onoare al „Institute of Petroleum Technologists” din Londra  1925

- medalia “Theophilus Redwood” pentru întreaga activitate ştiinţifică desfăşurată în domeniul 1932 

chimiei analitice 

 -  este numit consilier economic onorific al României în Germania [9]. 1932

  

Fig. 2. Lucrare ştiinţifică prezentată la Congresul 

Internaţional de Petrol de la Paris (1990) [10] 
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                Fig.3. Activitatea lui Lazăr Edeleanu în ţară [11] 

 

             Fig.4. Activitatea lui Lazăr Edeleanu în străinătate [11] 
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Fig.5. Diploma de conferire a titlului de membru de onoare (post-mortem)  

al Academiei Române de Ştiinţe pentru merite la progresul ştiinţei universale-27aprilie 2004. [10] 

 

Lazăr Edeleanu, „Un om şi un caracter, o podoabă a ştiinţei române”, cum l-a descris 

geologul Ludovic Mrazec, a murit la 7 aprilie 1941 la București [9]. 
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Prof. Melania MARIN 

Colegiul Naţional ”Al.I.Cuza” Ploieşti 
 

 -„Un savant în laboratorul său nu este doar un tehnician; este şi un copil pus în faţa 

unor fenomene naturale, care îl impresionează ca o poveste cu zâne.” - Marie Curie 

[http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Marie+Curie ] 
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BASF sărbătorește aniversarea a 20 de ani de 
Kids’ Lab prin lansarea programului de 
experimente “Clever Foodies“ 
 

Pentru a sărbători aniversarea de 20 de ani a programului Kids’ Lab, BASF a lansat pe 7 aprilie, la 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor (Universitatea Politehnica București) un nou 

set de experimente: ”Clever Foodies”. Acestea abordează un subiect de interes pentru toată lumea - 

nutriția sănătoasă - și sunt programate să se desfășoare în peste 30 de țări din întreaga lume. 

Întrebarea de la care micii participanți își pornesc cercetarea este următoarea: de ce sunt fructele și 

legumele atât de colorate și de sănătoase? Si pentru că uneori consumul fructelor și legumelor este 

intens negociat de către părinți cu copiii (și chiar de către adulți cu ei înșiși), BASF a ales să includă 

cuvântul foodies în titlul noilor experimente, acesta desemnând o persoană pasionată de mâncare, de 

gătit și de nutriția corectă. 

”Oferim un mediu distractiv pentru experimente individuale, care dau copiilor posibilitatea să 

învețe în mod practic despre nutriție și îi încurajează să-și formeze obiceiuri alimentare sănătoase”, 

spune Diana Neacșu, Communications and Government Relations, BASF.  

Noul program folosește metode educaționale moderne pentru a transmite informații despre nutriția 

sănătoasă, în timp ce copiii investighează componente ce țin de dietă și învață metode prin care pot 

analiza aceste substanțe. Workshop-ul are o durată de 90 de minute și este format din două 

experimente chimice, care au ca subiect detectarea cantității de vitamina C și a metaboliților 

secundari (pigmenți) din fructe și legume: 

 Campionul Vitaminei C – în cadrul acestui experiment, copiii folosesc o soluție de iod-

amidon pentru a detecta conținutul de vitamina C din sucurile de lămâie și portocale stoarse 

pe loc, precum și dintr-un suc din comerț. Pe lângă surpriza oferită de rezultatele 

experimentului, cei mici măsoară volume și învață cum să utilizeze pipete și eprubete 

 Mănâncă un curcubeu – pentru acest experiment, copiii realizează mai multe diluări din 

diferite sucuri de fructe, apoi detectează conținutul de vitamin C pe baza culorilor și a 

mirosurilor 
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Datorită sprijinului Cristinei Todașcă, profesor în cadrul Facultății și coordonator voluntar în cadrul 

experimentelor derulate acolo sub egida Kids‘ Lab,  lansarea noilor experimente a fost captivantă 

pentru cei mici și îmbucurătoare pentru părinții care i-au insoțit. Reacția bloggerilor consacrați, care 

scriu pe subiecte ce țin de parenting, a confirmat că astfel de experimente sunt nu doar necesare ci 

și antrenante pentru adulți și copii deopotrivă, iar faptul că sunt oferite gratuit, pe bază de înscriere 

prealabilă, permite tuturor copiilor care se află sau călatoresc la București să participe.  

În Romania experimentele Kids’ Lab se desfășoară sub atenta supraveghere a unor îndrumători 

calificați la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor - voluntari ai Sectiei Tinerilor 

Chimisti din Societate de Chimie din Romania (în fiecare vineri, cu participare gratuită) și la Casa 

Experimentelor (organizate la cerere). Experimentele din noul program “Clever Foodies” se vor 

organiza exclusiv în laboratorul din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. 

Kids’ Lab este un program educațional interactiv, care urmărește să trezească interesul copiilor cu 

vârste între 7 și 12 ani pentru științele naturii. Cei mici sunt implicați în experimente chimice 

interesante, pentru a căpăta cunoștințe de bază în acest domeniu, într-un mod plăcut și memorabil.  

Mai multe informații despre program sunt disponibile pe: 

 https://www.basf.com/ro/ro/company/about-us/kids-lab.html.  

Diana NEACȘU (e-mail: Diana.Neacsu@basf.com ) 

Communications and Government Relations 

BASF   

 www.basf.ro 
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Conferinţa Naţională de Chimie Învăţământul preuniversitar: Chimia – pol de dezvoltare 

continuă a societății umane este organizată de Societatea de Chimie din România (SChR), prin 

Secţia Educaţie în Chimie şi Filiala Galați a SChR, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Galați.  

Ajunsă la cea de a IX-a ediție, conferința de comunicări știițifice a profesorilor poate fi 

considerată în prezent o manifestare științifică de tradiție a Societății de Chimie din România. Ea se 

adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de nivel – de la 

învățământul preșcolar până la cel liceal și post liceal.  

Evenimentul se va desfașura la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în perioada 15-17 

septembrie 2017. 

      Secțiunile conferinței:  

- Educaţie prin Chimie pentru dezvoltare durabilă.  

- Educaţie şi formare. 

- Didactica predării ştiinţelor.  

- Utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a Chimiei.  

- De la Chimie la Inovare. 

- Chimie şi Mediu. 

- Chimie în Industrie, Alimentație, Medicină și Farmacie.  

Circulara 1 care conține informații utile celor care doresc să participe la Conferință, precum 

și Fișa de înscriere sunt disponibile pe site-ul SChR http://www.schr.org.ro/noutati.php 

Pentru informații și înscrieri este disponibila adresa Conferinței: conferintachimgal@gmail.com  

  

 Societatea de Chimie din România - Secția Educația in Chimie 

 

 -„Dacă tu ai un măr şi eu am un măr şi facem schimb de mere, atunci tu şi eu vom 

avea în continuare un măr. Dar dacă tu ai o idee şi eu am o idee şi le schimbăm, atunci 

fiecare dintre noi va avea două idei.” - Bernard Shaw [http://eustiu.com/20-de-citate-de-la-

bernard-shaw-despre-viata-si-societate-originale-actuale-relevante-e/] 

 

 

Concursuri/Activități/Evenimente 

http://eustiu.com/20-de-citate-de-la-bernard-shaw-despre-viata-si-societate-originale-actuale-relevante-e/
http://eustiu.com/20-de-citate-de-la-bernard-shaw-despre-viata-si-societate-originale-actuale-relevante-e/
http://www.schr.org.ro/noutati.php
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 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I) 

 

Instituția de 

învățământ superior 
Domeniul 

Specializarea 

acreditată 

Forma de 

învăţământ

şi durata 

Date contact 

UNIVERSITATEA 

„VASILE 

ALECSANDRI” DIN 

BACĂU 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE 

Inginerie 

Chimică 
Inginerie 

Biochimică 

cu frecvență 

(4 ani) Str. Calea Mărășești, nr. 157, 

Bacău, România 

+40 234.542.411 

+40 234.580.170 

www.ub.ro 

decaning@ub.ro 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare 

Ingineria 

Mediului 

Ingineria și 

Protecția 

Mediului în 

Industrie 

 

UNIVERSITATEA 

TRANSILVANIA 

DIN BRAŞOV 

 

FACULTATEA 

DESIGN DE 

PRODUS ŞI MEDIU 

Ingineria 

Mediului 

Ingineria și 

Protecția 

Mediului în 

Industrie 

cu frecvență 

(4 ani) 
Str. Universităţii nr. 1, 

Braşov, 500068 

 + 40 268 473113 

 + 40 268 473113 

 www.unitbv.ro/dpm/ 

 f-dpm@unitbv.ro 

Ingineria 

Valorificării 

Deșeurilor 

 

UNIVERSITATEA 

DIN BUCUREȘTI 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE 

Chimie Chimie cu frecvență 

(3 ani) 

Bdul Regina Elisabeta nr. 4-

12, sector 3, Bucureşti - 

030018 România 

+40 21 3159249 

+40 21 3159249 

www.chimie.unibuc.ro 

chimie.secretariat@g.unibuc.r

o 

Biochimie 

Tehnologică 

Chimie Medicală 

NOU Chimie 

Farmaceutică 

UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA DIN 

BUCUREȘTI 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE APLICATĂ 

ȘI ȘTIINȚA 

MATERIALELOR 

Inginerie 

Chimică 

Chimia şi 

Ingineria 

Substanţelor 

Organice, 

Petrochimie şi 

Carbochimie 

cu frecvență 

(4 ani) 

Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 

1, 011061, Bucureşti, 

România 

+4 021 402 3927 

+4021 402 3935 

www.chimie.upb.ro 

 

secretariat@chimie.upb.ro 

 

Chimie 

Alimentarăşi 

Tehnologii 

Biochimice 

Ingineria şi 

Informatica 

Proceselor 

Chimice şi 

Biochimice 

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 

Unde putem studia CHIMIA? 

mailto:f-dpm@unitbv.ro
mailto:decaning@ub.ro
http://www.ub.ro/
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Oxidice şi 

Nanomateriale 

Ştiinţa şi Ingineria 

Polimerilor 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare 

Controlul şi 

Expertiza 

Produselor 

Alimentare 

Ingineria 

Mediului 

Ingineria şi 

Protecţia 

Mediului în 

Industria Chimică 

şi Petrochimică 

Ştiinţe 

Inginereşti 

Aplicate 

 

Biotehnologii 

Industriale 

UNIVERSITATEA 

BABES-BOLYAI, 

CLUJ-NAPOCA 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE ȘI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Chimie Chimie (limba 

română şi 

maghiară) 

cu frecvență 

(3 ani) 

Str. Arany János nr. 11, RO-

400028, Cluj-Napoca 

40-264-593833 

40-264-590818 

http://chem.ubbcluj.ro/ 

chem@chem.ubbcluj.ro 

Inginerie 

chimică 

Inginerie 

Biochimică 
cu frecvență 

(4 ani) 
Chimie 

Alimentară şi 

Tehnologii 

Biochimice 

Chimia şi 

Ingineria 

Substanţelor 

Organice, 

Petrochimie şi 

Carbochimie 

(limba română şi 

maghiară) 

Ingineria şi 

Informatica 

Proceselor 

Chimice şi 

Biochimice 

Ingineria 

Substanţelor 

Anorganice şi 

Protecţia 

Mediului 

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 

Oxidice şi 

Nanomateriale 

 

UNIVERSITATEA 

OVIDIUS DIN 

CONSTANŢA 

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE APLICATE 

Chimie Chimie cu frecvență 

(3 ani) 
Bdul Mamaia, nr. 124, 

Constanţa – 900527, 

România 

 +40 241 606434 

 +40 241 606434 

Inginerie 

chimică 

Prelucrarea 

Petrolului şi 

Petrochimie 

cu frecvență 

(4 ani) 

Chimie 

http://chem.ubbcluj.ro/
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ŞI INGINERIE Alimentară şi 

Tehnologii 

Biochimice 

 http://fsai.univ-

ovidius.ro/ 

UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA 

 

FACULTATEA DE 

ȘTIINȚE 

DEPARTAMENTUL 

DE CHIMIE 

Chimie Chimie cu frecvență 

(3 ani) 

Str. Calea București nr. 107 I 

Craiova, România 

+40 0251 59 70 48 

+40 0251 59 70 48 

http://chimie.ucv.ro/departam

ent 

office@chimie.ucv.ro 

Biochimie 

Tehnologică 

Știința 

Mediului 

Chimia Mediului 

UNIVERSITATEA 

„DUNĂREA DE 

JOS” GALAȚI 

 

FACULTATEA DE 

ȘTIINTE ȘI MEDIU 

Chimie Chimie cu frecvență 

(3 ani) 

Str. Domnească, nr. 111, 

Galați 

0336.130.251 

 0236.319.329 

http://www.sciences.ugal.ro/i

ndex.php 

decanat.stiinte@ugal.ro 

UNIVERSITATEA 

„ALEXANDRU 

IOAN CUZA” IAȘI 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE 

 

Chimie Chimie cu frecvență 

(3 ani) 

Bd. Carol I, nr. 11, 700506 

Iaşi 

http://www.chem.uaic.ro/ 

Chimie Medicală 

Biochimie 

Tehnologică 

UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 

„GHEORGHE 

ASACHI” DIN IAȘI 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE 

CHIMICĂ ȘI 

PROTECȚIA 

MEDIULUI 

Inginerie 

Chimică 

Ingineria 

Substanțelor 

Anorganice și 

Protecția 

Mediului 

cu frecvență 

(4 ani) 

Str. Prof. Dr. Docent D. 

Mangeron, nr. 73, 700050 -

Iași, România 

+40 232 278683/int. 

2135 

+40 232 271311 

http://www.ch.tuiasi.ro 

Chimia și 

Ingineria 

Substanțelor 

Organice, 

Petrochimie și 

Carbochimie 

Știința și Ingineria 

Polimerilor 

Ingineria 

Fabricației Hârtiei 

Inginerie 

Biochimică 

Inginerie Chimică 

Chimie 

Alimentară și 

Tehnologii 

Biochimice 

Ingineria 

Mediului 

Ingineria și 

Protecția 

Mediului în 

http://chimie.ucv.ro/departament
http://www.sciences.ugal.ro/index.php
http://www.sciences.ugal.ro/index.php
http://fsai.univ-ovidius.ro/
http://fsai.univ-ovidius.ro/
mailto:office@chimie.ucv.ro
http://www.ch.tuiasi.ro/
http://chimie.ucv.ro/departament
mailto:decanat.stiinte@ugal.ro
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Industrie 

Inginerie și 

Managemen

t  

Controlul Calităţii 

Mediului 

Ambiant 

UNIVERSITATEA 

DIN ORADEA 

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE 

Chimie Chimie cu frecvență 

(3 ani) 

Str. Universităţii nr. 1, 

410087, Oradea, România 

 +40 259 408161 

+40 259 408460 

www.facultatea-stiinte-

oradea.ro 

UNIVERSITATEA 

DIN PITEŞTI 

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE 

Chimie Chimie cu frecvență 

(3 ani) 

Str. Târgul din Vale, nr.1, 

110040 Piteşti, Argeş, 

România 

+40 348 453 260 

+40 348 453 123 

 www.upit.ro  

UNIVERSITATEA 

PETROL – GAZE 

DIN PLOIEŞTI 

 

FACULTATEA 

TEHNOLOGIA 

PETROLULUI ŞI 

PETROCHIMIE 

Inginerie 

Chimică 

Prelucrarea 

Petrolului şi 

Petrochimie 

cu frecvență 

(4 ani) 

Bd. Bucureşti nr. 39, Poieşti, 

România 

 +40 244 576211 

+40 244 575847 

www.tpp.upg-ploiesti.ro 

 

Inginerie 

Chimică 

Ingineria şi 

Informatica 

Proceselor 

Chimice şi 

Biochimice 

Ingineria 

Medului 

Ingineria şi 

Protecţia 

Mediului în 

Industrie 

Ingineria 

Medului 

Ingineria şi 

Protecţia 

Mediului în 

Industrie 

 

frecvenţă 

redusă 

(4 ani) 

UNIVERSITATEA 

PETROL – GAZE 

DIN PLOIEŞTI 

 

FACULTATEA 

LITERE ŞI ŞTIINŢE 

Chimie Chimie cu frecvenţă 
(3 ani) 

Bd. Bucureşti nr. 39, Poieşti, 

România 

 +40 244 575661 

+40 244 575847 

www.ls.upg-ploiesti.ro 

UNIVERSITATEA 

”LUCIAN BLAGA” 

DIN SIBIU 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE 

Ingineria 
Mediului 

Ingineria şi 

Protecţia 

Mediului în 

Industrie 

cu frecvenţă 
(4 ani) 

Str. Emil Cioran Nr.4, Sibiu, 

România 

 +40 0269 217 928 

 +40 0269 212 716 

 inginerie.ulbsibiu.ro 

 inginerie@ulbsibiu.ro 

UNIVERSITATEA Ingineria Ingineria cu frecvență Str. Universității, nr. 13, 

http://www.facultatea-stiinte-oradea.ro/
http://www.ls.upg-ploiesti.ro/
http://www.facultatea-stiinte-oradea.ro/
http://inginerie.ulbsibiu.ro/
http://www.tpp.upg-ploiesti.ro/
mailto:inginerie@ulbsibiu.ro
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ȘTEFAN CEL MARE 

DIN SUCEAVA 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE 

ALIMENTARĂ 

Produselor 

Alimentare 

Produselor 

Alimentare 
4 ani Suceava, România 

+40 230 216 147 /516 

 +40 230 523267 

 https://www.fia.usv.ro 

 secretariat@fia.usv.ro 

UNIVERSITATEA 

VALAHIA DIN 

TÂRGOVIŞTE 

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ŞI ARTE 

Chimie Chimie cu frecvenţă 

(3 ani) 

Aleea Sinaia nr. 13, 

Târgovişte, 130007, 

Dâmboviţa, România 

 +4 0245/213382 

 +4 0245/213382 

http://fs.valahia.ro 

stiinte@valahia.ro 

fsa.uvt@gmail.com 

UNIVERSITATEA 

”CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI” DIN 

TÂRGU - JIU 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE ȘI 

DEZVOLTARE 

DURABILĂ 

Ingineria 

mediului 

Ingineria și 

Protecția 

Mediului în 

Industrie 

cu frecvență 

(4 ani) 

 

Calea Eroilor nr. 30, Târgu-

Jiu, 210135, Gorj, Romania 

+40-(0)253215848 

+40-(0)253 214462 

http://ing.utgjiu.ro/ 

ing@utgjiu.ro 

 

Inginerie şi 
managemen

t în 

agricultură 

şi 

dezvoltare 

rurală 

Inginerie și 

Management în 

Alimentație 

Publică și 

Agroturism 

UNIVERSITATEA 

POLITEHNICĂ 

TIMIȘOARA 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE 

INDUSTRIALĂ ȘI 

INGINERIA 

MEDIULUI 

Inginerie 

Chimică 

Chimia și 

Ingineria 

Substanțelor 

Organice, 

Petrochimie și 

Carbochimie  

cu frecvență 

(4 ani) 

Bd. Vasile Pârvan nr.6 

Timișoara, 300223. Timiș, 

România 

+40-(0)256 403063 

 +40-(0)256 403060 

https://www.chim.upt.ro/ro/ 

chimie@upt.ro 

Ingineria 

Substanțelor 

Anorganice și 

Protecția 

Mediului 

Ingineria 

Mediului 

Ingineria și 

Protecția 

Mediului în 

Industrie 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare 

Controlul și 

Expertiza 

Produselor 

Alimentare  

Protecția 

Consumatorului și 

a Mediului 

Ingineria 

Valorificării 

Deșeurilor 

https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/116-chimia-si-ingineria-substantelor-organice-petrochimie-si-carbochimie-cisopc
https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/116-chimia-si-ingineria-substantelor-organice-petrochimie-si-carbochimie-cisopc
mailto:fsa.uvt@gmail.com
https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/116-chimia-si-ingineria-substantelor-organice-petrochimie-si-carbochimie-cisopc
https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/116-chimia-si-ingineria-substantelor-organice-petrochimie-si-carbochimie-cisopc
https://www.chim.upt.ro/ro/
https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/116-chimia-si-ingineria-substantelor-organice-petrochimie-si-carbochimie-cisopc
https://www.chim.upt.ro/ro/programe-studii/licenta/116-chimia-si-ingineria-substantelor-organice-petrochimie-si-carbochimie-cisopc
mailto:stiinte@valahia.ro
http://fs.valahia.ro/
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UNIVERSITATEA 

DE VEST DIN 

TIMIȘOARA 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE, 

BIOLOGIE, 

GEOGRAFIE 

Chimie 

 

Chimie cu frecvență 

(3 ani) 

Blvd. Pestalozzi nr. 16, 

Timişoara,Timiș, România 

+40-(0)256-592622 

+40-(0)256-592620 

www.cbg.uvt.ro 

secretariat.cbg@e-uvt.ro 

Știința 

mediului  

Știința Mediului  

 

 

 

 

CITATE CELEBRE 

 

 -„Dacă cineva n-a greșit niciodată, înseamnă că n-a încercat să facă nimic nou.” - Albert 

Einstein   

 -„Important este să nu te oprești niciodată din a-ți pune întrebări.” - Albert Einstein  

 -„Nu încerca să fii un om de succes, ci un om de valoare.” - Albert Einstein 

[http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/albert-einstein/] 

 -„Nu aștepta ca o ocazie să îndeplinească toate condițiile; când ți se oferă o 

oportunitate de a avansa și te simți atras către ea, urmeaz-o. Va fi primul pas către o altă 

ocazie, mai bună.” - Wallace D. Wattles  [http://inimafericita.ro/2015/08/09/100-citate-despre-

oportunitati/] 

 -„Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa 

paralizată, iar gândirea şi meditaţia sunt suspendate.” - Barbara Tuchman   

 [http://www.citatepedia.ro/index.php?id=1664 ] 

 -„Educația este cheia succesului în viață, iar profesorii au un impact durabil în viața 

studenților.” - Solomon Ortiz  

[https://www.brainyquote.com/search_results.html?q=teacher ] 

 -„Chimia stă la baza ştiinţei. Pe de o parte, ajută biologia şi furnizează explicații pentru 

procesele vieţii. Pe de altă parte, se combină cu fizica şi găseşte explicaţii pentru 

fenomenele chimice în procesele şi particulele fundamentale ale universului.” - eter Willam 

Atkins  

[http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=chimie%2Cvia%FE%E3] 

 -„Chimia este o ştiinţă care va avea asupra vieţii o influenţă imensă şi o amplă aplicare.” 

- Johann Wolfgang Goethe 

[http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=chimie%2Cvia%FE%E3] 

https://www.brainyquote.com/search_results.html?q=teacher
http://www.cbg.uvt.ro/
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=chimie%2Cvia%FE%E3
mailto:secretariat.cbg@e-uvt.ro
http://inimafericita.ro/2015/08/09/100-citate-despre-oportunitati/
http://inimafericita.ro/2015/08/09/100-citate-despre-oportunitati/
http://www.citatepedia.ro/index.php?id=1664
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=chimie%2Cvia%FE%E3
http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/albert-einstein/
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B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (CICLUL II) 

 

Instituția de 

învățământ superior 
Domeniul 

Specializarea 

acreditată 

Forma de 

învăţământ 

şi durata 

Date contact 

UNIVERSITATEA 

„VASILE 

ALECSANDRI” DIN 

BACĂU 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE 

Inginerie 

Chimică 

Chimia 

Moleculelor 

Bioactive – 

Obţinere, 

Valorificare, 

Controlul și 

Asigurarea 

Calității 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Calea Mărășești, nr. 157, 

Bacău, România 

 +40 234.542.411 

 +40 234.580.170 

 www.ub.ro 

 decaning@ub.ro 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare 

Ştiinţa și Ingineria 

Produselor 

Alimentare 

Ecologice 

UNIVERSITATEA 

TRANSILVANIA 

DIN BRAŞOV 

 

FACULTATEA 

DESIGN DE 

PRODUS ŞI MEDIU 

Inginerie 

Industrială 

Design de Produs 

Pentru Dezvoltare 

Durabilă şi 

Protecţia 

Mediului 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Universităţii nr. 1, 

Braşov, 500068 

 + 40 268 473113 

 + 40 268 473113 

 www.unitbv.ro/dpm/ 

 f-dpm@unitbv.ro 

UNIVERSITATEA 

DIN BUCUREȘTI 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE 

Chimie Chimia 

Medicamentelor 

și a Produselor 

Cosmetice 

cu frecvență 

(2 ani) 

Bdul Regina Elisabeta nr. 4-

12, sector 3, Bucureşti - 

030018 România 

+40 21 3159249 

 +40 21 3159249 

www.chimie.unibuc.ro 

chimie.secretariat@g.unibuc.r

o 

Chemistry of 

Advanced 

Materials (limba 

engleză) 

UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA DIN 

BUCUREȘTI 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE APLICATĂ 

ȘI ȘTIINȚA 

MATERIALELOR 

Inginerie 

Chimică 

Aplicaţii ale 

Chimiei în 

Expertizele 

Juridice 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 

1, 011061, Bucureşti, 

România 

+4 021 402 3927 

 +4021 402 3935 

 www.chimie.upb.ro 

 

secretariat@chimie.upb.ro 

Chimie 

Alimentară 

Expertizarea 

Produselor 

Chimice, 

Alimentelor şi 

Materialelor 

Ingineria 

Proceselor 

Chimice 

Materiale 

Compozite 

Avansate cu 

Destinaţii 

Unde putem studia CHIMIA? 

mailto:f-dpm@unitbv.ro
mailto:decaning@ub.ro
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Speciale 

Micro şi 

Nanomateriale 

Produse 

Farmaceutice şi 

Cosmetice 

Protecţia 

Consumatorului. 

Controlul Calităţii 

Produselor 

Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 

Oxidice Avansate 

şi Nanomateriale 

Ştiinţa şi Ingineria 

Polimerilor 

Ingineria 

Mediului 

Controlul Analitic 

al Calităţii 

Mediului şi 

Tehnici de 

Depoluare 

Ingineria 

Mediului 

Biotehnolog

ii 

Biocombustibili, 

Biorafinării şi 

Tehnologii 

Conexe 

Ştiinţele 

Educaţiei 

Ştiinţele Vieţii şi 

Ecologie 

UNIVERSITATEA 

BABEŞ-BOLYAI 

CLUJ-NAPOCA 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE ȘI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Chimie Chimie Avansată cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Arany János nr. 11, RO-

400028, Cluj-Napoca 

40-264-593833 

40-264-590818 

http://chem.ubbcluj.ro/ 

chem@chem.ubbcluj.ro 

     admitere@chem.ubbcluj.ro 

Chimie Clinică 

Chimie 

Criminalistică 

Modelare 

Moleculară în 

Chimie şi 

Biochimie (limba 

engleză) 

Tehnici Moderne 

de Sinteză în 

Chimie (limba 

maghiară) 

Inginerie 

Chimică 

Ingineria 

Materialelor şi 

Protecţia 

Mediului 

Ingineria 

Proceselor 

Organice şi 

Biochimice 

Inginerie Chimică 

Avansată de 

Proces (limba 

engleză) 

http://chem.ubbcluj.ro/
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Interdiscipli

nar 

Inginerie 

chimică – 

Chimie 

Procesarea şi 

Controlul 

Alimentelor 

UNIVERSITATEA 

OVIDIUS DIN 

CONSTANŢA 

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE APLICATE 

ŞI INGINERIE 

Chimie Chimia şi 

Managementul 

Calităţii 

Produselor de 

Consum în 

Relaţie cu Mediul 

cu frecvență 

(2 ani) 

Bdul Mamaia, nr. 124, 

Constanţa – 900527, 

România 

 +40 241 606434 

 +40 241 606434 

 http://fsai.univ-

ovidius.ro/ 

Inginerie 

Chimică 

Tehnologii şi 

Management în 

Prelucrarea 

Petrolului 

UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA 

 

FACULTATEA DE 

ȘTIINȚE 

DEPARTAMENTUL 

DE CHIMIE 

Chimie Chimia 

Compușilor 

Biologic Activi 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Calea București nr. 107 I, 

Craiova, România 

+40 0251 59 70 48 

+40 0251 59 70 48 

http://chimie.ucv.ro/departam

ent 

office@chimie.ucv.ro 

Știința 

Mediului 

Calitatea 

Mediului 

UNIVERSITATEA 

„DUNĂREA DE 

JOS” GALAȚI 

 

FACULTATEA DE 

ȘTIINTE ȘI MEDIU 

Chimie Analiza și 

Controlul 

Produselor 

Agrochimice, 

Cosmetice și 

Farmaceutice 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Domnească, nr. 111, 

Galați 

0336.130.251 

 0236.319.329 

http://www.sciences.ugal.ro/i

ndex.php 

decanat.stiinte@ugal.ro 

UNIVERSITATEA 

„ALEXANDRU 

IOAN CUZA” IAȘI 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE 

Chimie Chimia 

Produselor 

Cosmetice şi 

Farmaceutice 

cu frecvență 

(2 ani) 

Bd. Carol I, nr. 11, 700506 

Iaşi 

http://www.chem.uaic.ro/ 

UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 

„GHEORGHE 

ASACHI” DIN IAȘI 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE 

CHIMICĂ ȘI 

PROTECȚIA 

MEDIULUI 

Inginerie 

Chimică 

Biomateriale 

Polimerice şi 

Bioresurse 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Prof.Dr.Docent D. 

Mangeron, nr. 73, 700050 -

Iași, România 

+40 232 278683/int. 

2135 

+40 232 271311 

http://www.ch.tuiasi.ro 

Controlul şi 

Procesarea 

Alimentelor 

Ingineria 

Procedeelor 

Nepoluante 

Produse 

Farmaceutice şi 

Cosmetice 

Materiale 

Macromoleculare 

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20bpb.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20pfc.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20pfc.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20bpb.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20ipn.pdf
http://chimie.ucv.ro/departament
mailto:decanat.stiinte@ugal.ro
http://fsai.univ-ovidius.ro/
http://fsai.univ-ovidius.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20ipn.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20mmip.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20cpa.pdf
http://www.sciences.ugal.ro/index.php
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20bpb.pdf
http://www.sciences.ugal.ro/index.php
mailto:office@chimie.ucv.ro
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20cpa.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20pfc.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20cpa.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20ipn.pdf
http://chimie.ucv.ro/departament
http://www.ch.tuiasi.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20mmip.pdf
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Înalt Performante 

Protecţie 

Anticorosivă şi 

Electrochimie 

Aplicată 

Produse Naturale 

Cataliză şi 

Materiale 

Catalitice pentru 

Mediu, Energie şi 

Sănătate 

Ştiinţa Hârtiei şi a 

Materialelor 

Polimerice 

Ingineria 

Mediului 

Managementul 

Mediului 
cu frecvență 

(2 ani) 
Environmental 

Management and 

Sustainable 

Energy (limba 

engleză) 

Managementul 

Mediului (fost ID) 

frecvenţă 

redusă (2 

ani) 
Managementul, 

Tratarea şi 

Valorificarea 

Deşeurilor 

cu frecvență 

(2 ani) 

Controlul Calităţii 

Mediului 

Ambiant 

UNIVERSITATEA 

DIN ORADEA 

 

FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE 

Chimie Chimie 

Structurală şi 

Aplicativă 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Universităţii nr. 1, 

410087, Oradea, România 

 +40 259 408161 

+40 259 408460 

www.facultatea-stiinte-

oradea.ro 

UNIVERSITATEA 

„ȘTEFAN CEL 

MARE” DIN 

SUCEAVA 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE 

ALIMENTARĂ 

Ingineria 

Produselor 

Alimentare 

Controlul şi 

Expertiza 

Produselor 

Alimentare 

cu frecvență 

(2 ani) 

Str. Universității, nr. 13, 

Suceava, România 

+40 230 216 147 /516 

 +40 230 523267 

https://www.fia.usv.ro 

secretariat@fia.usv.ro 

Managementul 

Igienei, Controlul 

Calităţii 

Produselor 

Alimentare şi 

Asigurarea 

Sănătăţii 

Populaţiei 

Management în 

Industria 

Alimentară, 

Alimentație 

Publică și nutriție 

http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20mmip.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20paea.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20paea.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20shmp.pdf
http://www.facultatea-stiinte-oradea.ro/
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20shmp.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20paea.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20paea.pdf
http://www.ch.tuiasi.ro/pdf/studii/master%20shmp.pdf
http://www.facultatea-stiinte-oradea.ro/
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Specială 

Managementul 

Securității 

Sediului și 

Siguranță 

Alimentară 

UNIVERSITATEA 

”CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI” DIN 

TÂRGU - JIU 

 

FACULTATEA DE 

INGINERIE ȘI 

DEZVOLTARE 

DURABILĂ 

Ingineria 

Mediului 

Managementul și 

Protecția 

Mediului în 

Industrie 

cu frecvență 

(1,5 ani) 

Calea Eroilor nr. 30, Târgu-

Jiu, 210135, Gorj, Romania 

+40-253215848 

+40-253 214462 

http://ing.utgjiu.ro/ 

ing@utgjiu.ro 

 

UNIVERSITATEA 

POLITEHNICĂ 

TIMIȘOARA 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE 

INDUSTRIALĂ ȘI 

INGINERIA 

MEDIULUI 

Inginerie 

Chimică 

Chimie 

Alimentară 

Aplicată 

cu frecvență 

(2 ani) 

Bd. Vasile Pârvan nr.6 

Timișoara, 300223. Timiș, 

România 

+40-(0)256 403063 

 +40-(0)256 403060 

https://www.chim.upt.ro/ro/ 

chimie@upt.ro 

Controlul și 

Avizarea 

Produselor 

Alimentare 

Ingineria 

Compușilor 

Anorganici și 

Protecția 

Mediului 

Micro și 

Nanomateriale 

Produse de 

Sinteză Organică 

Fină, Semisinteză 

și naturale 

Ingineria 

Mediului 

Ingineria şi 

Managementul 

Mediului în 

Industrie 

Științe 

Inginerești 

Aplicate 

Tehnici 

Poligrafice 

UNIVERSITATEA 

DE VEST DIN 

TIMIȘOARA 

 

FACULTATEA DE 

CHIMIE, 

BIOLOGIE, 

GEOGRAFIE 

Chimie Chimie 

Criminalistică 
cu frecvență 

(2 ani) 

Blvd. Pestalozzi nr. 16, 

Timişoara,Timiș, România 

+40-(0)256-592622 

+40-(0)256-592620 

www.cbg.uvt.ro 

secretariat.cbg@e-uvt.ro 

Chimie Clinică și 

de Laborator 

Sanitar 

 

 

https://www.chim.upt.ro/ro/
http://www.cbg.uvt.ro/
mailto:secretariat.cbg@e-uvt.ro
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Instrucțiuni pentru redactarea materialelor trimise spre publicare în 

Revista CHIMIA - Ediția nouă 

 

 Revista trebuie să conțină articole atractive, scrise pe înțelesul elevilor. 

Pentru apariția în revista CHIMIA materialul trebuie redactat folosind diacritice, în format Word,  

A4, margini de 2 cm, font Times New Roman, 12 pts, la un rând și jumătate, justified.  

Titlul: Times New Roman 14 pts, Majuscule (CAPS) Bold, centrat ca de ex. 

TITLUL LUCRĂRII 

 După bibliografie trebuie trecut numele și prenumele autorului (Italic) și afilierea (Instituția de 

Învățământ)-Times New Roman, 12pts. Aliniere la dreapta, ca de ex. 

Popescu Maria 

Școala Nr.321, București 

 Formulele chimice trebuie scrise folosind programul ChemSketch sau ChemDraw 

 Sursele bibliografice care au stat la baza întocmirii materialului trebuie indicate clar în text între 

paranteze drepte, fiind numerotate în ordinea apariției lor în text (a se vedea modelul de mai jos).  

 Bibliografia se scrie cu Times New Roman 12 pts la 1 rând. 

 Lungimea recomandată a materialelor: 

-articol -  maxim 3 pagini  de text / maxim 5 pagini dacă are și poze/figuri, scheme, tabele; 

 -cronică evenimente - maxim o pagină; 

 -anunțuri evenimente – maxim ½ pagină. 

 Experimentele descrise trebuie să nu implice niciun fel de risc și să poată fi realizate cu substanțe 

uzuale în viața cotidiană. 

 Figurile, schemele și tabelele trebuie să fie însoțite de o legendă, ca în exemplele de la sfârșitul 

acestui document. Nu este recomandată preluarea figurilor și tabelelor din articole, fără acordul 

autorilor/publicației sursă. 

 Materialele trimise spre publicare trebuie să aibă: 

- indicate sursele de informație conform exemplului de la sfârșitul acestui document; 

- indicate numele complete și afilierea tuturor autorilor; 

- legendă la figuri și tabele ca în exemplul de la sfârșitul acestui document. 

 Problemele trimise spre publicare trebuie să fie originale (compuse de autor) și să conțină și 

rezolvarea. 

 Responsabilitatea asupra originalității conținutului și/sau a corectitudinii indicării surselor 

bibliografice revine în exclusivitate autorilor articolului. Această asumare va fi atestată prin 

completarea și semnarea Declarației care este disponibilă pe site-ul revistei: www. 

http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php  

 Materialul pentru publicare (atât în varianta Word cât și în format pdf) împreună cu Declarația 

completată și semnată de toți autorii vor fi trimise la adresa de mail 

revistachimia.schr@gmail.com  

______________________________________________________ 

Diverse 

http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php
mailto:revistachimia.schr@gmail.com
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Exemple de figura și tabel cu legendă.  

 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ceai verde ceai alb ceai negru

mg EAC/g

 

Fig. 1. Conținutul total de polifenoli din ceaiuri exprimat în mg echivalent acid cafeic/ g ceai uscat 

(mg EAC/g) 

 

 

Tabelul 1. Concentratia de ioni de cupru și plumb din probe de ape din râul X recoltate din diferite 

puncte. 

 

Punct de 

recoltare 

Cu(II)  (g/L) Pb(II) (g/L) 

mai iulie mai iulie 

A 3,2 10
-6

 1,3 10
-6

  3 10
-6

 ND 

B 6.74 10
-6

 1,6 10
-6

 5,66 10
-7

 2,6 10
-6

 

C 1,93 10
-6

 4,1 10
-6

 1,83 10
-6

 1,8 10
-6

 

 

__________________________________________________________________________ 

Exemplu de text cu indicație bibliografică.  

Profesorul Gheorghe Spacu a obținut împreună cu colaboratorii săi peste 1000 combinații complexe 

[1]. Pentru caracterizarea acestor compuși a folosit diverse metode fizico-chimice [2]. Împreună cu 

colaboratorii săi Gh. Spacu a publicat peste 275 lucrări științifice [3]. 

 

Bibliografie. 

1. http://www.tsocm.pub.ro/revistachimia/Personalitati/02%20gh_spacu.htm 

2. A. S. Banciu, Gheorghe Spacu, Colecția „Savanți de pretutindeni” , Editura Științifică, 

București 1967. 

3. L. Misăilă, Gheorghe Spacu-Pionier al chimiei combinațiilor complexe, Studii și 

comunicări, VI, 353-360, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse 
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DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul/subsemnata/subsemnații...................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

autor(i) al/ai materialului (articol, exerciții/problemă, descriere experiment, anunț/cronică 

eveniment) cu titlul ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

declar(ăm) pe propria răspundere că materialul trimis spre publicare în Revista CHIMIA, ce apare 

sub egida Societății de Chimie din România, este rezultatul muncii mele/noastre și este a fost 

realizat pe baza informațiilor obținute din surse care au fostcitate și indicate în text ca note și ca 

bibliografie la sfârșitul materialului. Materialul reprezintă interpretare critică a autorilor și 

responsabilitatea asupra conținutului său revine în totalitate autorilor 

Declar(ăm) că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că materialul nu încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva. 

Declar(ăm) că materialul nu a fost publicat în altă revistă și nici nu este trimis spre publicare la o 

altă revistă. 

 

 

Data        Semnătura/semnături 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse 
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SChR

 

Pentru a deveni membru al Societății de Chimie din România vă rugăm să completați cererea de 

mai jos. Mai multe informații găsiți pe site-ul SChR la secțiunea „Cum să deveniți membru?” 

http://www.schr.org.ro/  

 

 
 

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

Calea Victoriei  125, Sector 1,            Bucureşti 
www.schr.org.ro                                  CP 12-61 

 

 
Nr.:………… 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
 

 NUMELE: ............................................................................. 

PRENUMELE: ............................................................................... 

Data naşterii: ..................... Locul naşterii: .................................... 

 Domiciliul: 

 Adresa: ......................................................................................... 

....................................................................................................... 

 Telefon / Fax: ........................................................ 

 E-mail: ................................................................... 

 Instituţia de învăţământ: 

 Liceul/Institutul/Universitatea:...................................................... 

 …………………………………………………………….. 

 Elev în clasa: .............. 

 Student la Facultatea: .................................................................... 

  …………………………………………………….anul ......... 

 Specializarea/Programul de studii: ............................................... 

  …………………………………………….………………… 

 

Data   
 Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse 

http://www.schr.org.ro/
http://www.schr.org.ro/

