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Viața ... este o relație între molecule. 
Linus Pauling (chimist american)

1
 

 

 

Foto: Traian Păsătoiu (Fotografie premiata la EYCN Photochimica 2016) 

 

 

 

                                                           
1
 https://todayinsci.com/QuotationsCategories/M_Cat/Molecule-Quotations.htm 
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SCURTĂ INCURSIUNE ÎN FENOMENELE DE LUMINISCENȚĂ 

 

Noțiunea de luminiscență se referă la capacitatea unor substanțe de a emite lumină.  

Cu siguranță fiecare dintre noi a văzut obiecte care erau puțin mai „luminoase” ca 

majoritatea celorlaltor lucruri ce ne înconjoară. De obicei, se spune că acestea sunt „fluorescente” 

sau „fosforescente”, dar oare câți dintre noi s-au întrebat ce înseamnă de fapt fluorescența și 

fosforescența?   

FLUORESCENȚA și FOSFORESCENȚA sunt fenomene ce au loc la nivelul moleculelor 

din materialul din care este fabricat obiectul „luminos” și constau în emisia de radiație 

electromagnetică din domeniul vizibil (VIZ), adică lumină. Obiectele care „luminează” sunt 

alcătuite din molecule capabile să absoarbă radiație electromagnetică din domeniul ultraviolet (UV) 

și astfel ele trec într-o stare în care au dobândit un surplus de energie, numită stare excitată. Această 

stare este instabilă și are un timp de viață foarte mic. Moleculele excitate pierd o mică parte din 

excedentul de energie prin ciocniri cu alte molecule sau prin alte procese neradiative și o parte prin 

emisie de radiație electromagnetică, de obicei, din domeniul vizibil  (lumină), revenind astfel la 

starea inițială, numită stare fundamentală, iar noi vedem materialul „luminos”. 

 

Fig. 1. Reprezentarea schematică a fenomenului de fotoluminiscență. 

 

Fenomenele de fluorescență și fosforescență sunt provocate de excitarea moleculelor cu 

ajutorul unei radiații electromagnetice și, de aceea, se mai numesc generic fenomene de 

fotoluminiscență [2]. 

Acum se pune întrebarea dacă există vreo diferență între fluorescență și fosforescență? Deși 

ambele sunt fenomene fizice rezultate în urma interacției radiației electromagnetice cu substanța la 

nivel molecular, diferența dintre ele constă în durata fenomenului de luminiscență, care la 

fosforescență este mai mare (aproximativ 10
-3

 s față de 10
-8

 – 10
-9

 s la fluorescență) [1]. 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Prima descriere a fenomenului de fluorescență datează din 1565, când botanistul și medicul 

spaniol Nicolas Mondares a observat o licărire albăstruie în apa care a stat timp îndelungat în vase 

confecționate dintr-un anumit tip de lemn. De atunci și până în zilele noastre s-a descoperit o mare 

varietate de compuși care prezintă fenomenul de fluorescență, de exemplu extractul de clorofilă din 

plantele verzi prezintă o fluorescență roșie [2], în timp ce chinina, un alcaloid folosit în tratarea 

malariei și larg răspândit în diferitele tipuri de apă tonică (de ex. Kinley)  produce o fluorescență 

albăstruie [3]. Hidrocarburile aromatice policiclice (PAH-uri), care sunt poluanți ai mediului [2], 

dar și numeroși compuși de importanță biochimică (aminoacizi, vitamine, medicamente) au o 

fluorescență nativă. Doar puțini compuși anorganici, printre care se numără și sărurile de uranil, 

prezintă luminiscență, însă numeroase metale pot fi determinate în urma reacției cu compuși 

luminiscenți [1, 3, 4].  

Un alt fenomen de luminiscență îl constituie CHEMILUMINISCENȚA (CL), care, așa cum 

sugerează și numele, reprezintă emisia de radiație electromagnetică (cel mai adesea din domeniul 

vizbil, adică lumină) în urma unei reacții chimice dintre un compus, numit substrat de 

chemiluminiscență (S) și, de obicei, un oxidant (O), cu formarea unui intermediar sau a unui produs 

de reacție care are un surplus de energie, adică se află în stare excitată (P*), instabilă, și revine în 

starea fundamentală (P), stabilă, prin pierderea excesului de energie cu emisie de lumină de diferite 

culori și intensități. 

 

Fig. 2. Reprezentarea schematică a fenomenului de chemiluminiscență. 

 

Cel mai cunoscut exemplu de compus care, în prezența apei oxigenate, prezintă CL este 

luminolul, dar în viața cotidiană tinerii, și nu numai, folosesc adesea la petreceri bețișoare 

luminoase, numite glow-stick, din care își fac de exemplu brățări luminoase, frumos colorate, a  

De ce să studiem CHIMIA? 
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căror „funcționare” are la bază reacția de CL a unor compuși organici de 

tipul peroxioxalaților (de ex. tetraclorofenil peroxioxalat-TCPO) cu un 

oxidant (H2O2) în prezența unui colorant, numit fluorofor [5]. În funcție de 

tipul colorantului lumina emisă în urma reacției de CL are culori diferite. 

Glow-stick-urile sunt confecționate dintr-un tub de plastic în care se 

găsește o soluție conținând un peroxioxalat (substratul de CL) și un 

fluorofor. În interiorul tubului de plastic se află un alt tubușor, dintr-o 

sticlă subțire, care conține apă oxigenată (oxidantul). Inițial glow-stick-ul nu luminează, dar dacă se 

îndoaie puțin tubul exterior de plastic, tubușorul interior se rupe, apa oxigenată (oxidantul) vine în 

contact cu substratul de CL (de ex. TCPO), se produce reacția de CL și se observă emisia de lumină 

[6]. 

Primul exemplu documentat de CL a fost cel al fosforului alb care prezintă o luminiscență 

verzuie la temperatura camerei datorită oxidării în aer [7]. Sunt cunoscute și reacții de CL în fază 

gazoasă. Reacția de CL dintre NO și ozon (O3) se folosește în analizoarele comerciale de NO pentru 

monitorizarea troposferei și controlul emisiilor. Deși folosind această reacție s-ar putea urmări și 

O3, majoritatea analizoarelor de ozon se bazează pe reacția de CL a O3 cu etilena [2]. 

Există însă și unele viețuitoare, cum ar fi licuriciul, unele moluște sau unele animale care 

trăiesc în oceane, care „luminează” datorită unor reacții metabolice de CL, numite generic reacții de 

BIOLUMINISCENȚĂ. Ca o specie vie să prezinte bioluminiscență, ea trebuie să conțină un 

compus (care depinde de specie), denumit generic luciferină, care în prezența oxigenului și a unei 

enzime, numită generic luciferază, se transformă în oxiluciferină, iar reacția se produce cu emisie de 

lumină. Pentru aceste specii, bioluminiscența este un mod de comunicare și de protecție [7]. 

CONCLUZIE: Zilnic întâlnim lucruri care, deși sunt obișnuite, sunt foarte frumoase; dar ce 

minunat este să poți înțelege fenomenele ascunse din spatele acestora!  
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POLUAREA AERULUI ÎN CASELE NOASTRE 

 

Cât de important este aerul pentru viaţă? Încercaţi să vă ţineţi respiraţia, cât este posibil pentru 

fiecare, şi după aceea puteţi aprecia rolul acestui „INVIZIBIL”. Dar cum apreciaţi înviorarea pe 

care o simţiţi când trageți adânc aer în piept şi vă umpleți plămânii de aer curat într-o dimineaţă de 

toamnă în staţiunea Slănic Moldova? Simţiți că deveniți mai puternic şi cu chef mai mare de viaţă? 

Aceasta este garanţia purităţii aerului din această zonă a judeţului, care se extinde în toată porţiunea 

ocupată de pădure. 

Statistic s-a demonstrat că circa 90% din timpul unei zile stăm în spaţii închise iar aerul pe 

care-l respirăm aici poate fi poluat. Datorită faptului că poluanţii nu se pot dispersa şi noi venim în 

contact cu aceştia un timp îndelungat, starea de sănătate poate fi afectată. Aerisirea încăperilor este 

o metodă simplă de reducere a concentraţiilor de substanţe poluante. Mai ales în locuinţele care se 

realizează acum, cu ferestre şi uşi ermetice, trebuie acordată o atenție deosebită schimbării calităţii 

aerului din acestea precum şi noxelor care se pot produce în interiorul acestora. 

Să trecem în revistă cei mai frecvenţi poluanţi din interiorul încăperilor: 

Deoarece tutunul conține peste 7000 substanțe chimice dintre care sute sunt toxice iar 70 sunt 

cancerigene, fumul de țigară dăunează sănătăţii atât celor care îl produc cât şi celor care îl respiră 

pasiv. Copii care „fumează pasiv” au probleme cu bronhiile şi răcesc mai uşor iar 3000 nefumători 

mor anual de cancer pulmonar datorită fumatului pasiv [1]. 

Studiile au arătat că fumatul: 

 duce la îmbătrânirea prematură a pielii şi la apariţia ridurilor, cauza fiind formaldehida; 

fumătorii în vârstă de 40 - 49 de ani sunt la fel de ridaţi ca nefumătorii cu 20 de ani mai în vârstă. 

  provoacă 85% din bronhopneumopatiile cronice care generează bronşite cronice cu tuse, 

respiraţie greoaie care duc la emfizem (întinderea şi spargerea micilor saci pulmonari). 

  determină boli cardio-vasculare la 70% dintre fumători [2]. 

  poate determina cancer oriunde în corp și este responsabil de 30% din toate decesele prin 

cancer (de ex. cauzează 90% din cancerul de plămâni)
 
[1]. 

Formaldehida este un gaz invizibil ce se găsește, în concentrație de 0,03 părți formaldehidă 

la 1000 părți aer (0,03 ppm), atât în interiorul încăperilor cât și în exterior. La concentrații peste 0,1 

ppm produce iritaţii la nivelul nasului, ochilor, gâtului, provoacă dureri de cap şi disfuncţii în 

respiraţie.  Ea provine din lacuri, vopsele (de ex. pentru păr sau textile [3]), adezivi, substanţe de 

lipit şi încleiat (mobilă) [4] chiar dacă sunt proaspete sau mai vechi, concentraţia fiind mai mare 

când produsele sunt noi, grav fiind faptul că aceasta persistă timp de câţiva ani. 

De ce să studiem CHIMIA? 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.3/2018 - Ediție nouă  8 
 

 

Radonul este un gaz nobil (Rn) incolor şi inodor (nu se vede şi nu poate fi depistat prin 

miros), radioactiv, care provoacă cancer. El poate proveni din solul pe care este situat 

amplasamentul locuinţei sau din materialele de construcţie utilizate. În spaţii închise se poate 

concentra la limite periculoase. Acest gaz este cel ce determină îmbolnăvirea de cancer a circa 

20.000 de oameni într-un an. În SUA se estimează că una din 10 case de locuit are nivelul 

concentraţiei de radon relativ ridicat [5]. 

La noi în ţară doar în zonele cu exploatări de uraniu pot apărea probleme legate de 

concentraţiile de radon.  

Când nu cunoaştem provenienţa materialelor de construcţii apare ca necesară verificarea în 

interiorul locuinţei a concentraţiei de radon. 

Azbestul este folosit la fabricarea a peste 30.000 de produse, de ex. tavane decorative, 

pardoseli, ţevi de încălzire, coşuri şi furnale, cabine, sobe şi acoperişuri ale caselor. Când este 

«deranjat» sau distrus eliberează în aer fibre metalice foarte scurte care sunt inspirate în plămâni 

provocând infecţii pulmonare care, de obicei, duc la cancer, cei mai expuşi fiind copiii. În acord cu 

clasificarea europeană a agenților chimici CMR (cancerigeni, mutageni , toxicipentru reproducere), 

azbestul intră în categoria 1 ca și compus cangerigen pentru om [3]. 

Produse chimice utilizate la întreținerea locuinței ca dezinfectanţi, spray-uri cu insecticide, 

detergenţi, înălbitori, diluanți (acetonă, petrosin) sunt exemple de substanţe poluante care provoacă 

dureri de cap, rinite, stări de confuzie, probleme respiratorii. 

Bunurile de consum cum ar fi vopselele, cernelurile, adezivii, produsele de curățenie 

(detergenți, înalbitori, dezinfectanți, etc.) și cele de îngrijire personală (șampon, parfum, 

deodorant,etc.) emit produși chimici volatili care contribuie la poluarea aerului. Un singur „puf” de 

parfum sau de spray are un efect mic, dar utilizarea frecventă și în cantități mari are efect cumulativ 

și duce la poluarea aerului. Bunurile de consum contribuie la fel de mult ca și carburanții la reacții 

chimice care duc la formarea de ozon și de particule fine în atmosferă. Pentru unele produse, cum ar 

fi vopselele, cernelurile și adezivii există variante care au conținut redus de produși chimici volatili. 

Pentru a reduce impactul produselor de curățenie și de îngrijire personală asupra poluării aerului se 

recomandă alegerea variantelor neparfumate și utilizarea lor la minim [6]. 

Sistemele de încălzire cu gaze combustibile, utilizate pentru producerea apei calde menajere 

sau pentru încălzirea încăperilor pot elibera, printr-o funcţionare proastă, monoxid de carbon (CO) 

şi dioxid de azot (NO2). Aceste substanțe pot determina intoxicaţii grave, chiar şi moartea celor 

expuşi la concentraţii mari sau timp îndelungat. 

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Pesticidele sunt substanţe chimice cu diferite grade de toxicitate care sunt utilizate în grădini 

şi locuinţe în scopul distrugerii dăunătorilor plantelor. Fiind de regulă prafuri foarte fine ele pot fi 

inspirate. Conform Institutului Național al Sănătății și Cercetării Medicale din Franța inhalarea 

acestora poate determina maladia Parkinson și cancer de sân sau de prostată [7]. 
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Prof. Mihaela MARCU  

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Focșani, Vrancea  

 

CITATE CELEBRE 

 -„Chimia verde înlocuiește chimia industrială cu rețetarul naturii. Nu este ușor, deoarece 

viața folosește doar o parte din elementele sistemului periodic, iar noi le utilizăm pe toate, 

inclusiv pe cele toxice.” – Janine Benyus (autor american de lucrări de biomimetică) 

[https://www.brainyquote.com/search_results.html?q=chemistry]  

 

 -„Ochii noștri văd doar dimensiunile mari, dar în spatele acestora sunt altele care scapă 

observației deoarece sunt atât de mici.” – Brian Geene (cosmolog și fizician american) 

[https://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/brian_greene.html]  

 

 -„Inteligența este abilitatea de a prelua informația din lume și de a găsi, în acea 

informație, modele care să îți permită să îți organizezi percepțiile și să înțelegi lumea 

exterioară.” – Brian Geene (cosmolog și fizician american)  

[https://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/brian_greene.html] 

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR ÎN 2018 

 

 Pentru majoritatea oamenilor chimia înseamnă elemente chimice. Dacă au absolvit cel puțin 

gimnaziul, ea este asociată cu tabelul periodic al elementelor numit şi sistem periodic. Pentru cei 

care au terminat liceul tabelul periodic este asociat cu numele lui Mendeleev. Puțini știu însă că 

Mendeleev a fost nominalizat de două ori la Premiul Nobel dar nu l-a primit niciodată deoarece, din 

1869, când a realizat sistemul periodic, și până la nominalizările sale (în 1905 și 1906), descoperirea  

sa devenise foarte cunoscută iar Comitetul Nobel a considerat că nu mai reprezintă o noutate [1]. 

În 2019 se împlinesc 150 ani de când savantul rus Dmitri Ivanovich Mendeleev (1843-1907) 

a ordonat pentru prima dată cele aproximativ 60 de elemente descoperite până la acea dată în linii şi 

coloane, după ordinea creșterii masei lor atomice și asemănarea chimică, lăsând locuri libere pentru 

elementele care nu fuseseră încă descoperite. Observând că proprietățile elementelor se repetă cu o 

anumită periodicitate, Mendeleev descoperă legea periodicității conform căreia proprietățile fizice 

și chimice ale elementelor se repetă periodic în funcție de greutățile lor atomice. Folosindu-se de 

această teorie, el a prezis unele proprietăți ale elementelor încă nedescoperite, care păreau să 

lipsească din tabel. Majoritatea predicțiilor s-au dovedit a fi adevărate pe măsură ce noi elemente au 

fost descoperite. De atunci, tabelul periodic al lui Mendeleev a fost dezvoltat și corectat, întrucât noi 

elemente au fost sintetizate sau descoperite [2].  

Ca elev, dar mai ales ca profesor de chimie am urmărit constant noile descoperiri, la un 

moment dat predând o disciplină opțională cu titlul „Istoria elementelor chimice”. 

Se cunosc peste 400 de variante ale sistemului periodic al elementelor, care au la bază 

tabelul lui Mendeleev, cea mai cunoscută şi utilizată formă fiind „forma lungă ” propusă de Rang în 

1893 şi îmbunătățită de Alfred Werner în 1905. Aceasta cuprinde 18 coloane verticale (grupe) şi 7 

şiruri orizontale (perioade) [2].  

Deocamdată s-au descoperit 118 elemente dar aștept cu nerăbdare să vedem ce ne rezervă 

anii următori. Primele 94 de elemente există în natură, deși unele au fost observate în cantități 

infime și au fost sintetizate în laborator cu mult înaintea descoperirii lor. Elementele cu 95 < Z < 

118 au fost doar sintetizate în laborator sau în reactoarele nucleare. 

   Dacă în jurul anilor 1980 elementele recent descoperite (101 < Z < 110) erau denumite 

utilizând numele latine ale cifrelor (de exemplu pentru elementul cu Z = 108 numele a fost:  Uno 

Un = 1; nil = 0; octium = 8) [3] încă din 2016 toate cele 118 elemente au denumiri IUPAC/IUPAP. 

 Multe din tabelele periodice utilizate ca material didactic sau aflate pe coperțile manualelor în 

vigoare nu respectă realitatea, motiv pentru care consider oportun să reamintesc că regula 
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IUPAC/IUPAP este că fiecare element poate fi denumit după un concept mitologic, un mineral, un 

loc sau o țară, o proprietate sau un om de știință. Totodată am observat că trebuie să treacă în jur de 

10 ani până la definitivarea numelui elementului. Voi exemplifica prin elementele 110 < Z < 118: 

 Z = 110 Darmstadtiu (Ds) - numele recunoscut de IUPAC în 2003 vine de la orașul german 

Darmstadt, unde se află laboratorul GSI (German Gesellschaft für Schwerionenforschung – 

Societatea Germană pentru Cercetarea Ionilor Grei)  în care a fost obținut în 1994 [4].  

          Z = 111 Roentgeniu (Rg) - descoperit în 1994 tot în laboratoarele GSI din Darmstadt și 

confirmat în 2002; denumirea a fost dată în 2004 în onoarea fizicianului german Wilhelm Conrad 

Roentgen (1845 - 1923), care a descoperit razele X în 1895, și a fost primul laureat al premiului 

Nobel pentru fizică în 1901 [5]. 

         Z = 112 Coperniciu (Cn) - a fost obținut în 1996 și denumit în 2009; numele este dat în 

onoarea celebrului astronom Nicolaus Copernicus (1473-1543), primul care a emis teoria conform 

căreia Pământul se roteste în jurul Soarelui [6].  

        Z = 113 Nihonium (Nh) - vine de la „Nihon”, cuvântul japonez pentru Japonia, care 

literalmente înseamnă „țara Soarelui Răsare” [7]. 

         Z = 114  Flerovium (Fl) - după numele laboratorului „Flerov Laboratory of Nuclear 

Reactions” denumit după fizicianul soviectic Gerogy Flyorov. În acest laborator au fost sintetizate 

elemente super-grele [8]. 

        Z = 115  Moscovium (Mc) - este denumit după Moscova deoarece în această regiune s-au 

desfășurat cercetările pentru descoperirea elementului [7].  

        Z = 116  Livermorium (Lv) - după numele laboratorului „Lawrence Livermore National 

Laboratory”/orașului Livermore (din California) [8].  

        Z = 117 Tennessine (Ts) este numit după statul american Tennessee ca o recunoaștere a 

contribuției cercetătorilor din această regiune a SUA, la cercetarea elementelor super-grele [7].  

        Z = 118 Oganesson (Og), a fost denumit în onoarea fizicianului Yuri Oganessian (n. 1933) 

pentru contribuțiile sale la descoperirea elementelor super-grele [7].  

  Prin confirmarea de către IUPAC pe 30 decembrie 2015 a ultimelor 4 elemente chimice 

descoperite (nihoniu, moscoviu, tennessine și oganesson) a fost completată perioada a șaptea,ultima 

prevazută de Mendeleev. 

Tabelul periodic „standard” are 7 perioade dar cel extins are 9 perioade repartizate în 5 

blocuri şi nu 4 câte erau cunoscute. Noul bloc a fost notat cu g şi cuprinde 2 şiruri a câte 18 

elemente. Calculele cuantice au stabilit limita elementelor la Z = 173 [9]. Discutând cu colegii mei, 

aceștia s-au arătat reticenți în legătură cu creșterea numărului de elemente chimice din sistemul 

periodic, dar acum, în 2018, sinteza elementelor cu un număr atomic peste 118 este planificată.  
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În 2012 se vorbea despre faptul că în viitorul apropiat, un nou metal alcalin,  elementul cu 

numărul atomic 119, creaţia chimistului german Christoph Düllmann, de la Centrul Helmholtz 

pentru Materiale şi Energie din Darmstadt, va intra în Sistemul periodic al elementelor, mai 

cunoscut sub denumirea „Tabelul lui Mendeleev” [10]. În septembrie 2017 cercetători japonezi și 

americani pe de o parte, și cei ruși care au descoperit elementul 
117

Ts, pe de altă parte, au anunțat că 

vor începe în curând „vânătoarea” elementului cu numărul atomic 119 și se prevede că în următorii 

5 ani vor fi descoperite ambele elemente 119 și 120 [11].   
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CITATE CELEBRE 

 -„Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă.” – 

Leonardo da Vinci  [http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=%BAtiin%FE%E3] 

 

 -„Toată ştiinţa nu este nimic mai mult decât o rafinare a gândirii de zi cu zi.” – Albert 

Einstein [http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=%BAtiin%FE%E3] 

 

 -„Ştiinţa este magie care funcţionează.” – Kurt Vonnegut (romancier american) 

[http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=%BAtiin%FE%E3] 

 

 -„Ştiinţa este cunoaştere organizată.” – Herbert Spencer (sociolog și psiholog britanic) 

[http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=%BAtiin%FE%E3] 
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MASA ATOMICĂ RELATIVĂ. MOL DE ATOMI. 

 

Atomii sunt particule de materie și, astfel, ei au masă. Masa unui atom este foarte mică în 

raport cu unitatea de măsură utilizată în Sistemul Internațional (kg). Din acest motiv, masele 

atomilor se exprimă sub formă de multipli ai unității atomice de masă. 

Masa atomului de hidrogen a fost considerată inițial ca unitate atomică de masă. Abia în 

1961 s-a introdus în Sistemul Internațional de unități de măsură, unitatea atomică de masă (notată 

cu u sau u.a.m.) ca fiind egală cu a 12-a parte din masa unui atom al izotopului 
12

C. 

Masa atomică relativă sau, prescurtat, masa atomică reprezintă numărul care arată de câte ori 

masa unui atom este mai mare decât unitatea atomică de masă. Masa atomică (relativă) a unui 

element nu are unități de măsură deoarece ea reprezintă raportul dintre masa atomică a elementului 

respectiv și masa celei de a 12-a părți din masa izotopului 
12

C. Un număr de grame egal cu masa 

atomică a unui element se numește atom-gram. Astfel, masa atomică a azotului este 14,0067 iar 

14,0067 g azot reprezintă un atom-gram de azot iar 28,0134 g azot reprezintă o moleculă-gram 

(mol) de azot (N2) [1]. 

Un mol de atomi reprezintă cantitatea în grame dintr-o substanță simplă, care conține 6,022 

× 10
23 

atomi, unde 6,022 × 10
23

 reprezintă numărul lui Avogadro
2
 (NA), care este o constantă fizică 

adimensională a cărei valoare exactă este 6,022140857× 10
23 

[2]. 

Numărul lui Avogadro nu a fost descoperit de cel pe al cărui nume îl poartă. Avogadro nu a 

propus această constantă, el doar a stabilit că volume de gaze diferite aflate la aceeași temperatură și 

presiune conțin același număr de particule [3]. În 1909 fizicianul francez Jean Baptiste Perrin 

(laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1926) a determinat valoarea acestei constante și i-a dat 

numele de „constanta lui Avogadro”, în onoarea fizicianului italian [4].  

De fapt, numărul de particule dintr-o anumită cantitate de substanță a fost determinat pentru 

prima dată de profesorul de liceu austriac, Josef Loschmidt,  care ulterior a predat la Universitatea 

din Viena. Folosind teoria cinetică moleculară el a estimat numărul de particule dintr-un metru cub 

de gaz aflat în condiții normale [3]. De aceea în literatura germană, acest număr se găsește și sub 

numele de constanta lui Loschmidt. Mai tărziu, constanta a fost redefinită pe baza a 12 grame de 

12
C. 

Exerciții: 

1. Calculați numărul de moli care conțin : 

a) 3,6132 × 10
24 

atomi de Na;  

                                                           
2
 Amedeo Avogadro (1776-1856), cu numele său complet  Lorenzo Romano Amedeo Carlo 

Avogadro, conte di Quaregna e Cerreto, a fost un fizician italian 

[https://www.britannica.com/biography/Amedeo-Avogadro] 
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b) 23,742 g cositor (ASn = 118,71) 

2. Calculați numărul total de atomi conținuți în 294,216 g acid sulfuric cunoscând masele atomice: 

AH = 1,008; AS = 32,06 și AO = 15,999. 

3. Calculați la câte unități de masă din S.I. (kg) corespunde 1 u [5]. 
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  MOLUL 

 

Știați că anual în 23 Octombrie, între 6:02 a.m. și 6.02 p.m. se sărbătorește ZIUA MOLULUI ??? 

 

 Ce i-a învățat Avogadro pe elevii săi la ora de matematică ? 

Moltiplicarea. 

 

 Ce fel de test preferă studenții chimiști ? 

Testele cu alegerea moltiplă. 

 

 De ce a fost Avogadro bogat ? 

Pentru ca a fost moltimilionar. 

 

 Ce dinte și-a scos Avogadro ? 

Un molar. 

 

 Ce îi spune un mol altui mol ? 

Împreună facem o chimie grozavă.  

 [https://www.thoughtco.com/funny-mole-day-jokes-and-humor-608525] 
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 CHIMIE & GEOGRAFIE  

Călătorind pe glob cu ajutorul simbolurilor chimice 

 

Găsiţi cuvintele care se potrivesc definiţiilor de mai jos şi construiţi-le din elemente chimice. 

 - Capitala Republicii Federale Germania. 

 - Oraș din Germania, situate pe râul Rin și locul nașterii compozitorului Ludwig 

von Beethoven [1]. 

 - Capitala României. 

 - Oraș din România și port la Marea Neagră 

 - Cel mai mare oraș din nord-estul României, capitala Moldovei. 

 - Capitala insulei Sicilia, Capitală culturală a Italiei 2018 [2].  

 sau   - Oraș transilvănean din centrul României care în 2007 a fost 

Capitală Culturală Europeană. 

 - Oraș-stat insular suveran, numit „orașul leilor”, cea mai mică țară din Asia de 

Sud-Est, situat în sudul Peninsulei Malay și a statului malaysian Johor, 137 km nord de la Ecuator 

[3]. 

 - Oraș-stat și al doilea cel mai mic stat suveran, situat pe Riviera Franceză din Europa 

de Vest. Se învecinează cu Franța pe trei laturi și cu Marea Mediterană pe cealaltă latură [4]. 

 - Mic stat suveran condus de către Papa. Teritoriul acestui stat are aproximativ  

jumătate de km
2
 și constă dintr-o enclavă în orașul Roma. 

 - Țară asiatică cu capitala la Vientiane. 

 - Țară sud-americană cu nume de fată. Buenos Aires este capitala sa. 

 - Țară comunistă cu capitala la Havana, situată pe insula cu același nume aflată între 

Marea Caribică și Oceanul Atlantic [5]. 

 - Țară învecinată cu Republica Dominicană iar în rest este înconjurată de apă (Marea 

Caribică și Oceanul Atlantic). Are capitala la Port-Au-Prince [6]. 

 - Republică islamică cu capitala la Bagdad [7]. 
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 - Republică islamică din golful Persic cu capitala Teheran [8]. 

 - Stat suveran din Orientul Mijlociu cu capitala la Beirut [9].  

 - Regiune din estul Europei împărțită între România, Ungaria și Serbia. Numele său are 

origini persane și înseamnă „stăpân” [10]. 

 - Teritoriu numit în limba arabă Filastin, situat între Marea Mediterană și râul 

Iordan  [11]. 

 - Regiune peninsulară din Europa de Sud-Est, înconjurată de mările Adriatică, 

Ionică, Egee, Marmara și Neagră și lanțul muntos care o străbate. 

 - Cea mai mare insula din Polinezia Franceza. Este situată în Pacificul de Sud [12]. 

 - Continentul pe care se află ţara tuturor posibilităţilor. 

 

Notă: *Literele ș, ț, ă și î se cosideră a se scrie s, t, a și i 

**Căsuțele cu un compartiment se completează cu simboluri chimice formate din câte o singură 

literă; căsuțele cu două compartimenete se completează cu simboluri chimice formate din câte doua 

litere. 
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7. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14542954  

8. https://www.britannica.com/place/Iran 

9. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html 

11. https://www.britannica.com/place/Banat  

12. http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21602/palaestina 

13. https://www.britannica.com/place/Tahiti 

 

Conf. Dr. Zenovia Moldovan  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

 

 

 “La 11 ani aș putea spune că „sunt sodiu” (Elementul cu Z= 11), dar la 79 ani, 

sunt aur.”  ― Oliver Sacks [https://www.goodreads.com/author/quotes/843200.Oliver_Sacks] 

Primii pași în CHIMIE  
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VALORIFICAREA AMIDONULUI PRIN BIOPROCESE 

 

Amidonul este cea mai răspândită glucidă de rezervă din plante. În consecinţă majoritatea 

alimentelor de origine vegetală conţin amidon, considerat astfel macronutrient, iar proprietăţile 

acestuia şi interacţiunea sa cu alţi constituenţi, în special cu apa şi cu lipidele prezintă o importanţă 

majoră atât pentru nutriţie, cât şi pentru aplicaţiile industriale [1]. Amidonul este un poliglucid  

format din unităţi de α-D-glucoză (α-D-glucopiranoză), care formează două tipuri de 

biomacromolecule: amiloza şi amilopectina (Figura 1), a căror structură diferă prin gradul şi modul 

de policondensare. Legăturile 1,4-α-glicozidice sunt prezente în ambele tipuri de polimeri, în timp 

ce cele 1,6-α-glicozidice apar doar în amilopectină, polimerul ramificat. 

 

Fig. 1. Structura amilozei şi amilopectinei, polimerii din structura amidonului 

 

Datorită complexităţii procesului de biosinteză a amidonului din plante, structura amilozei şi 

amilopectinei este de asemenea complexă. 

Amiloza reprezintă uzual 5-30% din masa totală a amidonului şi are prin urmare o masă 

moleculară medie de circa 250000 Da. Conţinutul procentual al amilozei din amidon poate fi 

modificat genetic, ceea ce permite obţinerea de amidon cu un conţinut de 50-70% amiloză. 

Amilopectina reprezinta 70-75% din structura amidonului şi este caracterizată de mase 

moleculare mari, cuprinse între 50 si 500 milioane Da, cu puncte de ramificare care apar în medie la 

fiecare 25 unităţi de glucoză [2]. 

Enzimele care hidrolizează legăturile glicozidice ale amidonului, numite generic amilaze, 

deşi sunt prezente în toate organismele vii, au o activitate care diferă de la o specie la alta şi chiar de 

la un ţesut la altul, în cadrul aceluiaşi organism. În funcţie de modul de acţiune ele pot fi clasificate 

în: 

CHIMIA ca pasiune 
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 α-amilazele (1,4-α-D-glucan-glucanohidrolazele) sunt amilaze ce acţionează în interiorul 

lanţului polimerilor mari hidrolizând legăturile 1,4-α-glicozidice, cu formare de 

oligozaharide care conţin 3-4 resturi de glucoză, ceea ce conduce la amestecuri de maltoză şi 

glucoză.  

 -amilazele prezente mai ales în seminţele plantelor şi în microorganisme sunt exo-amilaze. 

În timp ce amiloza este hidrolizată aproape în întregime la maltoză, amilopectina este 

scindată hidrolitic doar parţial, -amilaza acţionând asupra ramificaţiilor. 

 Amiloglucozidazele acţionează asupra polimerilor mai mici, eliminând pe rând câte o 

moleculă de glucoză. 

La nivel industrial se utilizează în mod particular α-amilaze bacteriene care sunt accesibile; 

iar unele dintre aceste enzime prezintă şi o termostabilitate ridicată, păstrându-şi activitatea chiar şi 

la temperaturi de 100 C.  

Pe lângă utilizarea ca sursă de macronutirenţi, amidonul este şi o materie primă importantă 

pentru industrie, în special pentru cea alimentară, deoarece stă la baza obţinerii de diverse produse 

inclusiv prin biotehnologii specifice (Figura 2).  

 

Fig. 2. Valorificarea amidonului prin bioprocese 

 

Fermentaţia alcoolică, unul din cele mai vechi procese fermentative aplicate, permite 

obţinerea etanolului de fermentaţie (bioetanolul) cu utilizări multiple, inclusiv ca şi biocombustibil.  

Prin hidroliza amidonului se poate prepara siropul de glucoză dar şi izosiropul (siropul cu conţinut 

ridicat de fructoză), care reprezintă îndulcitori naturali alternativi. 

CHIMIA ca pasiune 
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După dezvoltarea fără precedent a proceselor care utilizează enzimele ca şi catalizatori, 

tehnologiile vechi, tradiţionale au fost treptat înlocuite de cele enzimatice. Un foarte bun exemplu în 

acest context îl reprezintă hidroliza enzimatică a amidonului cu preparate amilolitice extrase din 

diferite surse, cel mai adesea microbiene (fungice şi bacteriene), disponibile comercial la preţuri 

avantajoase, în diferite combinaţii şi cu diferite performanţe. În principiu, procesul poate fi descris 

de următoarele etape principale: 

1. Gelifierea suspensei de amidon 

2. Lichefierea amidonului gelifiat 

3. Hidroliza enzimatică totală (zaharificarea) 

În toate etapele temperatura este un factor esenţial, iar utilizarea de enzime termostabile permite 

realizarea cu viteze avantajoase a fiecărei etape dacă sunt asigurate condiţiile optime de funcţionare 

a enzimei. Produsul final îl reprezintă siropul de glucoză care poate să conţină până la 97% glucoză 

(raportat la substanţa uscată), alături de mici cantităţi de maltoză, maltotrioză, etc. 

Din siropul de glucoză astfel obţinut (în foarte multe cazuri folosind amidonul din porumb 

ca materie primă) se poate obţine într-un alt proces enzimatic de mare tonaj Izosiropul (HFCS, High 

Fructose Corn Syrup) utilizat preponderent ca îndulcitor glucidic în industria băuturilor răcoritoare.  

 

 

Fig. 3. Izomerizarea enzimatică a glucozei la fructoză pentru obţinerea Izosiropului 

 

Enzima care catalizează izomerizarea D-glucozei la D-fructoză şi permite astfel 

transformarea siropului de glucoză în izosirop este glucozoizomeraza (Figura 3). Deoarece este un 

proces de echilibru, conversia depinde de temperatură. Astfel, la temperatura de 60 C, temperatura 

optimă de funcţionare a enzimei, circa 51% din glucoză este transformată în fructoză, dar viteza 

reacţiei este atât de mică încât devine neavantajoasă realizarea procesului până la atingerea 

echilibrului şi în practică procesul se opreşte la o conversie de 42%, cu obţinerea HPCS 42 (izosirop 

cu 42% fructoză), a cărui capacitate de îndulcire este similară zaharozei. 

În cazul în care se doreşte obţinerea unui izosirop cu un conţinut în fructoză mai mare de 

42%, de exemplu a HFCS 55, acesta poate fi preparat prin amestecarea HFCS 42 cu un izosirop 

îmbogăţit în fructoză (HFCS 90) preparat prin utilizarea adsorbţiei selective a fructozei pe materiale 
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specifice (zeoliţi, schimbatori de ioni), urmată de eluarea acesteia, conform schemei din Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Obţinerea Izosiropului cu conţinut ridicat de fructoză (HFCS 90 şi HFCS 55) 

 

Producţia mondială actuală de izosirop este mai mare de 5 milioane de tone, din care 60% 

este HFCS 55 şi 40% este HFCS 42.  
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Hydrocolloids, 23, 1527–1534, 2009. 

2.S. Srichuwong, T.Candra Sunarti, T. Mishima, N. Isono, M. Hisamatsu, Starches from different 

botanical sources II: Contribution of starch structure to swelling and pasting properties,  

Carbohydrate Polymers, 62, 25–34, 2005. 

 

Ing. Mihai Andrei Lăcătuş 

Prof. Dr. Ing. Monica Ioana Toşa 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 

 
 

BANC ȘIRET 

 

 „Un șnur se uită în oglindă: 

-Vai, ce șiret sunt!” [http://www.amuzant.ro/bancuri/1960.html#.WxFGzfVRXIU] 
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REBUS 

PE TEME DE CHIMIE 

 

 

Orizontal:  

1. Cel mai stabil şi mai tare oxoacid al 

clorului. – Mangan.  

2. Eliminare intermoleculară a apei din 

alcooli. 

3. Gaz monoatomic radioactiv rezultat la 

dezintegrarea radiului. – Azot. – Radiu, 

Telur în comerţ! 

4. Organizaţia Naţiunilor Unite. – 

Imunoglobulina. – Nărăvaş. 

5. Radiaţii de energie mare. – Sărurile 

acidului cianhidric. – Nanotesla. 

6. În liceu! – Al doilea cel mai reactiv metal. 

7. Râu în judeţul Suceava, afluent al râului Bistriţa. – Indiu. – Platinare neterminată! 

8. Comun iodurii de beriliu şi... unui prinţ oriental. – Fosfor. – Aer amestecat! – Carbon. 

9. Asia! – Drojdie de bere (reg.). – Unitate de timp. 

10. Derivat al acizilor carboxilici care prin hidroliză generează acid clorhidric (2 cuv.). 

11. 14 izotopi! – Emisie de radiaţii (pl.). 

12. Există cinci astfel de orbitali şi apar începând cu stratul M. – Sufix cu ajutorul căruia se face 

denumirea compuşilor hidroxilici. – Este electronic şi corespunde unui orbital atomic. – Substanţă 

esenţială pentru existenţa vieţii. 

 

Vertical: 

1. Compus chimic ce conţine doi atomi de oxigen legaţi între ei printr-o legătură covalentă simplă. – 

Substanţă capabilă să cedeze protoni. 

2. Alcan gazos. – Ionul trivalent al acestui metal tranziţional din grupa a 9-a formează un compus 

organometalic în singura biomoleculă cu o legatură metal-carbon stabilă cunoscută, vitamina B12. 

3. Procesul în care o specie chimică acceptă electroni. – Oxigen. – Al cincilea strat electronic. 

4. Început de cromare! – Iod. – Sunt singurii derivaţi ai acizilor carboxilici care nu conţin gruparea 

acil (sg.). 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
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5. Catenă formată numai din atomi de carbon primari şi secundari. – Metal nobil.  

6. Otto Fischer. – 537 Nanogauşi! – Heterociclu de şase atomi ce conţine un atom de oxigen. 

7. Fluviul din... corinoide! – Cubic centrat! – Calciu, Deuteriu, Oxigen... înlănţuite! 

8. Terminaţie în denumirea acizilor. – Nisip. – Aer... englezesc! 

9. Materie primă pentru obţinerea acetilenei. – Agregat mineral natural. 

10. Atribut al gazelor din grupa a 18-a (sg.). – Gaz muştar. 

11. Componentul principal al gazului natural (art.) – Prefix referitor la grăsime. 

12. Al patrulea strat electronic. – Punct cardinal. – Actiniu. – Aceea din... guaiacol! 

 

Soluţia careului în numărul următor. 

 

 Ioan-Cezar MARCU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

E-mail: ioancezar.marcu@chimie.unibuc.ro 

 

 

GLUME 

 

 "Un prieten care l-a vizitat pe marele inventator Edison, l-a întrebat: 

– Bine, măi Thomas, de ce nu repari poarta pe care am deschis-o atât de greu? 

– Pentru că fiecare intrare și ieșire sporește volumul apei din rezervorul meu cu 5 

litri, a precizat ingenioasa gazdă.ˮ  

 

 "Deoarece uitase să-și ia ochelarii, Einstein i-a cerut chelnerului să-i citească lista 

cu meniuri. Acesta i-a răspuns: 

– Nu pot, domnule! Nici eu nu știu citi. Sunt analfabet ca și dumneavoastră…” 

 

  „– Domnule Hegel, arde casa! i-a strigat valetul înspăimântat marelui filozof. 

– Spune-i soţiei, ea se ocupă de casă, i-a răspuns filozoful concentrat asupra ideilor 

sale. "  

[http://www.f3n.ro/index.php/2016/12/02/sa-radem-impreuna-cateva-proverbe-si-aforisme-

interesante/] 
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EXPERIMENTEAZĂ! 

    

Amidonul este un polimer natural fiind format din molecule de glucoză înlănțuite α 1-4 

(vezi pagina 18). Acesta se regasește în majoritatea plantelor ca polizaharid de rezervă, consituind 

sursa energetică importantă pentru acestea. Amidonul are o structură amorfă, insolubilă în apă, deși 

la contact cu apa acesta se gonflează.  

Ce sunt lichidele non-newtoniene? 

Lichidele non-newtoniene, sau nenewtoniene, sunt fluide care nu respectă legea lui Newton 

cu privire la vîscozitatea fluidelor. 

 

Lichidul-solid 

Materiale necesare: avem nevoie de un castron, o linguriță si aproximativ 100 g amidon. 

Opțional se poate folosi colorant alimentar 

Cum procedăm? Introducem în castron aproximativ 50 mL de apă. Adăugăm opțional 

câteva picături dintr-un colorant alimentar. Adăugăm câte o linguriță de amidon peste apa din 

castron și amestecăm temeinic. Repetăm adăugarea de amidon, în porții mici, si omogenizarea, până 

când amestecul lichid din castron devine greu de amestecat, opunând rezistență. 

Ce observam? Dacă amestecul de apă cu amidon este mișcat încet acesta se comportă ca un 

lichid, dacă însă încercăm să îl amestecăm energic acesta devine din ce în ce mai vâscos, 

comportându-se ca un solid. Încercați sa ciupiți suprafața lichidului din castron! 

 

Plastelina ecologică 

Materiale necesare: avem nevoie de un castron, o linguriță, 30 g amidon, săpun lichid, 

colorant alimentar și ulei vegetal. 

Cum procedăm? Introducem în castron 30 g amidon. Adăugăm 5-6 mL de săpun lichid și 

opțional câteva picături dintr-un colorant alimentar. Omogenizăm prin amestecare cu lingurița. 

Adăugăm  puțin câte puțin ulei vegetal pentru a obține plastelina de consistență dorită. 

Pentru efecte inedite se poate adăuga și sclipici 

Atenție! Pentru utilizare îndelungată trebuie păstrată în recipiente închise ermetic. 

Plastelina este gata. Spor la modelat! 

 

Dr. ing. Cristina TODAȘCĂ 

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

TEST DE EVALUARE – CLASA A X-A / nr.1 

INTRODUCERE ÎN CHIMIA ORGANICĂ 

 

Subiectul I 

Scrieţi termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare: 

1. Atomii din compușii organici se unesc, în special, prin legături ...... (ionice / covalente). 

2. Atomul de azot se leagă de ceilalți atomi ai elementelor organogene  prin .......... legături 

covalente (trei / patru). 

3. Natura atomilor dintr-un compus organic se determină prin analiza ................. (calitativă / 

cantitativă) 

4. Formula brută a substanței C4H8 este ..................... (C2H4  / CH2) 

5. Clorul .......... participa la o legătură π. (poate/ nu poate)                                                 20 puncte 

 

Subiectul II 

Pentru structura de mai jos, precizați: a) tipul catenei; b) tipul atomilor de carbon; c) satisfaceți toate 

valențele atomilor cu H; d) scrieți formula moleculară pentru substanța de mai jos și calculați 

procentul de brom.                                                                                                           20 puncte     

 

 

Subiectul III 

O substanță organică A, conține 85,71% C și 14,29% H. Stabiliți formula moleculară a substanței 

A, cunoscând că are masa molară 56 g/mol.                                                                       15 puncte 

 

Subiectul IV 

În urma analizei a 17,8 mg substanță organică care conține în moleculă un atom de azot, s-au 

obținut: 13,44 ml CO2 , 12,6 mg H2O, 2,24 ml N2. Calculați formula moleculară a substanței 

organice.                                                                                                                            25 puncte 

 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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Subiectul V 

Scrieți formule structurale plane (câte o formulă) pentru hidrocarburile care conțin:  

a) trei C primari, un C terțiar, un C cuaternar 

b) trei C secundari, doi C terțari                                                                            10 puncte      

 

AC = 12  AH = 1  AO = 16  AN = 14  AS = 32 ABr = 80                   

Se acordă 10 puncte din oficiu                       

 

Subiecte selectate și prelucrate de  

Prof. Aurelia STOICA, 

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin" București 

 

 

 Noutăți 

 

În mai 2018, un grup de cercetători de la MIT (Massachusetts Institute of Technology) au 

anunțat că au găsit o cale rapidă de a sintetiza și analiza milioane de proteine care nu există în mod 

natural. Pe acestea le-au numit „xenoproteine”. Ele sunt alcătuite numai din amino-acizi sintetici, 

care sunt izomeri D ai amino-acizilor naturali (existenți doar în configurația L). Până în prezent se 

reușise doar intercalarea unor amino-acizi sintetici în structura proteinelor naturale.  

Pentru a stabili dacă aceste xenoproteine ar putea fi utilizate ca medicamente în tratarea unor 

boli infecțioase, cercetătorii au urmărit, folosind markeri fluorescenți, dacă și care xenoproteine se 

leagă de anumiți compuși țintă, ca de exemplu toxina antraxului, o glicoproteină produsă de virusul 

Ebola sau de un aticorp IgG al unei proteine a virusului influenza.  

 

Bibliografie 
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GLUME 

 

 -„Care este a doua hidrocarbură din seria hidrocarburilor alifatice nesaturate?” 

 -„Ete na! ”   
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Probleme pentru pasionați 

 

PROBLEMĂ GIMNAZIU 

 Se consideră următorul şir de transformări chimice: 

1) a + b → c 

2) c + m → d + e + f 

3) a + g → h + i↑ 

4) h + m → j + e 

5) a + k + f → d  

6) j + k → d + f 

7) i + k → f 

8) a + k → l 

9) a + fv → l + i↑ 

10)  a + n → o + p↓ 

Se cere:  

a) Identifică substanţele notate cu literele a – p ştiind că:  

- a este un element ai cărui atomi conţin 26 de protoni în nucleu,  

- b este un gaz galben verzui cu miros înţepător,  

- g este un hidracid cu formula generală HA, care conţine 2,74% H, 

- k este un gaz indispensabil vieţii, 

- m este soda caustică,  

- n are raportul masic Cu: S : O = 2 : 1 : 2. 

b) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice şi stabileşte coeficienţii stoechiometrici.  

c) Determină cantitatea de p depusă, ştiind că pentru prepararea soluţiei n se folosesc 25 

grame de sare hidratată cu cinci molecule de apă şi că reacţia are loc cu un randament de 

80%.  

 

As. Dr. Mariana DIANU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

Elev Alexandru DIANU 

Şcoala Gimnazială Nr. 280 Bucureşti 
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O VIAȚĂ DEDICATĂ CHIMIEI DIN ROMÂNIA 

LA CEAS ANIVERSAR, GÂNDURI PENTRU ȘI DESPRE  

DOMNUL PROFESOR SORIN ROȘCA  

 

Aniversare la 80 de ani de viaţă 

Profesor Doctor Inginer Sorin Roşca 

 

Sunt onorat şi bucuros să fiu astăzi alături de colegul şi prietenul meu, Prof. Sorin Roşca, 

când păşeşte peste pragul celor 80 ani de viaţă şi intră în toate drepturile conferite de atributul de 

“senior”. 

Acest moment aniversar este totodată şi un prilej de a exprima un omagiu de preţuire pentru 

întreaga activitate dezvoltată de domnia sa.  

Prof. Sorin Roşca s-a format la o şcoală a excelenţei. Ca student l-a avut profesor pe 

Magistrul Costin Neniţescu, care i-a fost şi îndrumător în realizarea unui doctorat apreciat la 

superlativ.  A avut privilegiu de a fi colaboratorul profesorului Neniţescu, în echipa care în decursul 

a 40 de ani a lăsat urme adânci şi sigure în chimia românească şi internaţională. 

A fost educat în respect faţă de tradiţia înaintaşilor şi în spirit de devotament faţă de valorile 

promovate de învăţământul academic. Activitatea sa didactică şi de cercetare au fost tot timpul în 

deplină rezonanţă, fiind realizate cu pricepere, inteligenţă, rigoare, onestitate şi înţelepciune. Pentru 

ampla şi valoroasa sa activitate, Prof. Sorin Roşca a fost ales Doctor Honoris Causa al unor 

universităţi din ţară şi membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.  

A rămas un împătimit al chimiei organice cu preocupări în domeniul sintezei de intermediari 

şi compuşi biologic activi, cel al mecanismelor de reacţie şi al relaţiilor între structura moleculară şi 

reactivitatea compuşilor organici. 

A fost şi rămâne un susţinător al cercetării, inovării şi promovării progresului în industria 

chimică.  

În calitate de profesor, îndeplinind totodată şi funcţii administrative ca Şef de Catedră, 

Decan al Facultăţii de Tehnologie Chimică sau Prorector al Universităţii Politehnica Bucureşti, a 

desfăşurat o amplă şi valoroasă activitate didactică, educaţională şi de cercetare în beneficiul 

progresului şi modernizării învăţământului academic.  

Întreaga activitate desfăşurată de-a lungul unei jumătăţi de secol, îi conferă Prof. Sorin 

Roşca atributul de reper pentru cei ce-l urmează.  

Personalități      Interviuri 
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Comunitatea specialiştilor în chimie datorează Prof. Sorin Roşca implicarea sa în 

reorganizarea şi conducerea Societăţii de Chimie din România (SChR), reînfiinţată după 1990 şi al 

cărui Preşedinte este şi în prezent. În cadrul EuCheMS a urmărit creşterea vizibilităţii internaţionale 

a SChR, a reorganizat şi a înfiinţat noi filiale ale acesteia. În cadrul SChR a promovat solidaritatea 

şi colaborarea profesională între ingineri şi chimişti. S-a aplecat cu atenţie şi responsabilitate asupra 

reformei învăţământului preuniversitar sprijinind concursurile profesionale şi olimpiadele de 

chimie.  

Acum, la aniversarea a opt decenii de viaţă, Prof. Sorin Roşca se bucură de putere de muncă 

şi de creaţie ştiinţifică, are încă multe de spus şi de realizat. Şcoala are încă nevoie de Prof. Sorin 

Roşca, de experienţa pe care a dobândit-o într-o perioadă lungă de timp.  

Se cuvine deci să-i facem urarea de a avea sănătate deplină şi în viitor, să se bucure de o 

viaţă activă în continuare, de multe şi importante realizări.  

La mulţi ani, frumoşi şi fericiţi, Domnule Profesor! 

 

Prof. Emerit Emilian ANGELESCU 

Universitatea din Bucureşti 

Preşedinte Fondator al Societăţii de Cataliză din România 

 

 

 

Domnule Profesor Sorin Roșca, 

 

Vă mulțumesc pentru ceea ce am învățat din cele câteva prelegeri ale domniei voastre, pe 

care am avut șansa să le audiez. 

Vă mulțumesc pentru manualele de chimie din care elevii de liceu pot învăța ușor ceea ce 

înseamnă rigoare științifică, relații de cauzalitate în explicarea fenomenelor și mai ales selecția 

informațiilor relevante pentru cultura generală, dar și pentru pregătirea eventuală în specialitate. 

Vă mulțumesc pentru ardoarea cu care acționați la menținerea unui standard ridicat în 

“breasla chimiștilor” din România, justificat prin exemplele înaintașilor. 

Pentru toate acestea vă urez ani mulți în deplină sănătate și putere de muncă! 

   

Maria NISTOR, profesoară de chimie 
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Profesorul Sorin Roșca  

 Un OM, un PROFESIONIST, un 

EXEMPLU 

 

Anul acest domnul Profesor Sorin Roșca a 

împlinit frumoasa vârstă de 80 ani.  

Acum vreo 30 de ani știam că domnul 

Profesor Sorin Roșca este președintele Olimpiadei 

Naționale de Chimie, profesor la Catedra de 

Tehnologie Chimică Organică și decanul Facultății de 

Tehnologie Chimică din cadrul Institutului Politehnic 

București, unde eu eram studentă. Pe vremea aceea nu 

am avut ocazia să interacționez cu dumnealui dar 

știam că este o personalitate. Și totuși, în aceste 

condiții poate apărea întrebarea „De ce scriu eu, aici, 

despre domnul profesor Sorin Roșca?”  

Cel mai simplu răspuns este pentru că datorită dumnealui „CHIMIA-Revistă pentru elevi” a 

reapărut în anul 2017.  

Adevăratul răspuns la această întrebare este însă mult mai profund și este legat de faptul că 

în ultimii ani am avut privilegiul de a colabora cu domnul profesor Sorin Roșca, în calitatea 

dumnealui de Președinte al Societății de Chimie din România și pot spune că este un adevărat OM, 

este implicat și echilibrat în tot ceea ce face, fiind sufletul societății profesionale pe care o conduce 

cu multă diplomație, dar și fermitate. Este apropiat atât de colegii dumnealui de generație cât și de 

cei mai tineri, inclusiv studenți, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea, încercând mereu 

să faciliteze colaborări de pe urma cărora să beneficieze cât mai mulți. Domnul Profesor Roșca este 

un om cu experiență și o cultură vastă, de la care oricine are multe de învățat și este o plăcere să 

colaborezi cu dumnealui.  

Eu îi doresc, din tot sufletul, multă sănătate și bucurii, iar pe noi, cei din SChR să ne mai 

călăuzească încă mulți ani. LA MULTI ANI, Domnule Profesor! 

 

Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

 

 

 

12.06.2014 - Domnul Pofesor Sorin 

Roșca la Aniversarea a 150 de Chimie la 

Universitatea din București [Foto: 

Traian Păsătoiu ] 
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Stratul de ozon este deteriorat continuu, în special 

în ultimii ani, datorită proceselor de industrializare, în 

urma cărora gaze dăunătoare sunt emise în aer. Astfel, 

deteriorarea acestuia permite pătrunderea mai uşoară, prin 

zonele slăbite, a razelor solare care afectează scoarţa 

terestră şi prin urmare pielea omului [1]. Luând în 

considerare acestea, ne-a fost îndreptată atenţia spre 

crearea unei creme hidratante şi catifelante cu rol de 

protecţie solară. Precum sugerează şi numele Biocorium 

(lat. bio = viaţă, corium = ten) (Fig. 1), crema este 

minerală, în totalitate naturală, fiind o alternativă a celor 

chimice comercializate. Utilitatea acesteia poate fi resimţită de persoanele hipersensibile. 

  Caracteristica specifică cremelor cu protecţie solară este FPS-ul (factor de protecţie solară), 

care reprezintă fracţiunea de radiaţii UV producătoare de arsuri care ajung la piele. Un individ poate 

verifica eficienţa cremei prin înmulţirea FPS-ului caracteristic cu durata de timp până când suferă o 

arsură fără utilizarea cremei. Spre exemplu, dacă pielea unei persoane care nu are cremă de 

protecţie solară aplicată se înroşeşte după 5 minute de la expunerea la soare, aceeaşi persoană poate 

sta la radiaţii de intensitate similară 75 de minute dacă foloseşte o cremă cu FPS 15. Cele 

specificate anterior sunt valabile, desigur, dacă se aplică cantitatea corectă de 2mg cremă /cm² piele 

[2]. 

Ingredientele cremei (Fig. 2, Tabelul 1) au fost alese după numeroase încercări pentru a 

oferi o protecţie solară cât mai eficientă [1], [3]. 

Reţeta de preparare:  

Etapa 1: la o temperatură de 50-60 °C se topesc 4,5 g ceară de albine, după care se adaugă treptat 3 

ml ulei de morcovi, 1 ml ulei de cătină, 1 ml vitamina E şi 3 ml miere, amestecându-se continuu 

până la omogenizare; 

Etapa 2: peste amestecul creat se adaugă treptat 3 ml suc de rodie şi 3 ml soluţie de bicarbonat de 

sodiu (2 g de bicarbonat de sodiu dizolvat în 10 ml apă), iar la final 3 ml ulei de lavandă, pentru a 

oferi un miros plăcut cremei (Fig.3).  

 

 

Fig. 1.  

Aritmogrif 
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Tabelul 1. Ingredientele cremei Biocorium 

Categorii Substanţa de 

legătură 

Antioxidant Antialergic Calmant 

Ingredient Ceară de 

albine 

Ulei de 

morcovi 

Ulei de 

cătină 

Vitamina 

E 

Suc de 

rodie 

Miere Bicarbonat 

de sodiu 

Ulei de 

lavandă 

Denumire

compuşi 

chimici 

Acid 

palmitic, 

acid 

palmitoleic, 

esteri ai 

acidului 

oleic 

Luteolina Acid 

linoleic, 

acid 

linolenic 

Tocoferol 

Toco-

trienoli 

Taninii 

hidro-

lizabili 

(poli-

fenoli) 

Glucoza 

Fructoza 

NaHCO3 Linaloo, 

acetat 

de 

linalil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea FPS-ului cremei Biocorium 

Pentru determinarea FPS-ului, am aplicat crema pe jumătatea stângă a spatelui subiectului 

cu 15 minute înaintea expunerii la soare, folosind jumătatea dreaptă pentru a calcula timpul de 

înroşire al pielii neprotejate. După 11 minute de expunere la soare, pielea neprotejată şi-a schimbat 

culoarea vizibil şi am acoperit partea respectivă cu material, urmând să aşteptăm să verificăm 

eficienţa cremei pe jumătatea stângă a subiectului (Fig. 4). După aproximativ 3 ore (180 de minute), 

de expunere la soare s-a observat o diferenţă mică între culoarea pielii protejate și ceea a pielii 

neprotejate expuse 11 minute la soare. Pe baza acestei observații s-a calculat FPS-ul cremei: 

180/11=16 [4]. 

De asemenea, am determinat că pH-ul cremei obţinute este neutru (6,5-7) folosind un 

indicator universal de pH: [1] 

 

=> 

Fig.3. Produs final (crema Biocorium) 

 

Fig.2. Ingredientele cremei Biocorium 
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Curiozităţi 

1. Nutella (Fig. 5) are un factor de protecţie de 9,7 datorită compoziţiei de alune, cacao şi uleiuri 

vegetale [6]. Făcând o paralelă între Nutella şi sucul Tedi (Fig. 6), presupunem că datorită 

conţinutului de 43% de suc de morcovi şi zmeură [5], acesta poate atinge un FPS de aproximativ 10 

şi ar putea fi folosit ca protecţie solară. Astfel am încercat să creăm o cremă bazată doar pe aceste 2 

ingrediente (Fig. 7). Crema obținută era puțin lipicioasă, dar avea consistența dorită și oferea 

protecția solară adecvată. 

 

 

 

 

 

2. Pisicile cu blana albă care stau expuse la soare dezvoltă arsuri dureroase la nivelul urechilor, 

urmate de pierderea părului şi exfolierea pielii în acea zonă. Astfel, am testat crema realizată pe 

urechile pisicii (Fig. 8) proprii care nu a prezentat nicio reacţie adverse (urechea din stânga 

imaginii).  

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.V. Istudor, Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1998, 

pag. 228-229.  

2.https://www.nivea.ro/sfaturi/faq/protectia-solara  

3.http://www.hranatate.ro/cea-mai-buna-protectie-solara/  

4.https://www.skin911.com/pages/spf-sun-protection-factor.html 

5.http://www.infocons.ro/ro/test-comparativ-tedi-suc-meremorcovizmeura-300-ml-23906.html 

6.https://www.romaniatv.net/produse-naturale-care-te-scapa-de-soare-alternative-pentru-cremele-

de-protectie-solara-din-magazine_91062.html  
 

Elevi Vira Vlad, Vlădescu Andrei 
Prof. îndrumător Cristina Goran 

Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea 
 

Fig. 4. Testarea cremei pentru determinarea FPS-ului  

 

Fig. 6 
Fig. 5 

=> + 
Fig. 7 

Fig. 8. Crema Biocorium aplicată pe urechea pisicii 
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LOTRIT 

 

Cum s-a descoperit?  

În perioada efectuării studiilor mineralogice și petrografice în vederea întocmirii tezei sale 

de doctorat, susținută și evaluată cu calificativul „Magna cum laude”  în 1900 la Universitatea din 

Munchen, geologul român Gheorghe Munteanu Murgoci (1872-1925) a descoperit în Munții Parâng 

și Munții Lotrului un mineral nou, de culoare verde, pe care l-a numit lotrit [1]. Același mineral a 

fost descoperit de geologii americani cu un sfert de veac mai târziu în mina de cupru Calumet, 

Houghton county, peninsula Keweenaw din statul Michigan, devenind piatra prețioasă oficială a 

acestui stat. Astfel se face că peste tot în lume acest mineral este cunoscut sub denumirea de 

pumpellyit, după numele geologului american Raphael Pumpelly (1837-1923), care s-a ocupat toată 

viața cu studierea rocilor și a mineralelor, mai ales din această regiune [2]. 

Fig. 1. Probă de lotrit (pumpellyit) [2]. 

 

Informații generale: 

     Lotritul (Pumpellyitul) se referă la un grup de silicați naturali de calciu (Ca), magneziu 

(Mg), aluminiu (Al) și fier (Fe) hidratat având formula: 

Ca2 (Mg,Fe,Mn,Al)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O [3] 

și care prezintă variații minore a elementelor între membri grupului  

În silicați patru atomi de oxigen (O) formează un tetraedru în jurul atomului central de 

siliciu (Si). Cel mai simplu ion de acest tip este ionul ortosilicat (SiO4
4-

). Două astfel de tetraedre 

unite printr-un atom de oxigen formează anionul pirosilicat (Si2O7
6-

) [4]. Aceste două tipuri de ioni 

silicat se găsesc în lotrit.  

Formulele lotritului diferă în funcție de element [5]: 

- Lotrit- (Mg
2+

): Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2 · (H2O) (Figura 2a) și          

       Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2 · (H2O) 

- Lotrit- (Fe
2+

): Ca2Fe
2+

Al2(SiO4)(Si2O7)(OH)2 · (H2O) – verde negru (Figura 2b). 
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- Lotrit- (Fe
3+

): Ca2(Fe
3+

,Mg,Fe2+)(Al,Fe
3+

)2(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2 · H2O (Figura 2c) 

- Lotrit- (Mn
2+

): Ca2(Mn
2+

,Mg)(Al,Mn
3+

,Fe
3+

)2(Si2O7)(SiO4)(OH)2 · H2Ogri pal, roz-maroniu 

(Figra 2d) 

- Lotrit- (Al
3+

): Ca2(Al,Fe
2+

,Mg)Al2(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2 · H2O (Figura 2e) 

(a) (b)  

(c)   (d)  

(e)  

Fig. 2. (a) Lotrit – (Mg
2+

) din Malaga, Spania [6]. (b)  Lotrit – (Fe
2+

) din Henneberg 

Quarry, Weitisberga, Wurzbach, Thuringia, Germania, (c)  Lotrit – (Fe
3+

) din Braen Quarry, 

Haledon, Passaic Co., New Jersey, USA , (d)  Lotrit – (Mn
2+

) din  Valgraveglia Mine, 

Reppia, Graveglia Valley, Ne, Genova Province, Liguria, Italia, (e)  Lotrit – (Al
3+

) din La 

Flèche quarry, Bertrix, Luxembourg Province, Belgia [7]. 
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Lotritul de Mg și de Fe
2+

 sunt membri comuni ai acestui grup de minerale, ceilalți membri 

fiind mai rari. Lotritul este un mineral secundar fiind asociat de ex. cu cuarț, epidot sau calcit. 

Cele mai frecvente locații unde lotritul se poate găsi sunt Europa și America de Nord [5]. 

 

Proprietăți 

Lotritul cristalizează în sistemul monoclinic sau clinorombic ce conține trei axe. Două dintre 

axe pot forma între ele un unghi diferit de 90° în timp ce a treia este perpendiculară pe planul 

celorlaltor două. Parametrii laturilor, după cele trei direcții, au valori diferite a ≠ b ≠ c și unghiurile 

sunt α = γ = 90° și β ≠ 90°. În același sistem cristalizează și acidul acetic, zahărul, ghipsul, ortoza, 

realgarul, sulful, seleniul, auripigmentul, criolitul etc. Aproximativ 42% din cristalele studiate 

aparțin acestui sistem [8]. 

Lotritul se găsește rar sub formă de cristale individuale. De obiceie se prezintă sub formă de 

lamele sau mănunchiuri de ace sau fibre de culoare albastru-verde până la verde-olive sau negre.  

Este sticlos și translucid până la opac. 

Are o duritate de 5,5 - 6 pe scara Mohr și un indice de refracție în jur de 1,6 - 1,7 [2, 5].  

Lotritul nu este atacat de HCl diluat nici dacă mineralul mărunțit sub formă de pudră este 

evaporat până la sec [9]. 

Poate fi ușor șlefuit și tăiat în bucăți rotunjite [3] iar unoeri se utilizează ca piatră prețioasă 

[10].  
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6. http://www.johnbetts-fineminerals.com/jhbnyc/mineralmuseum/picshow.php?id=38615  

7. https://www.mindat.org/min-3305.html  

8. D. Negoiu, Tratat de chimie anorganică, Editura Tehnică, București, 1972. 

9. http://www.minsocam.org/msa/collectors_corner/arc/mipumpellyite.htm  

10. http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/pumpellyite/mineral-prop.htm 
 

 

Elev Ioan-Albert STANCA 

Prof. îndrumător: Cristina GORAN 

Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea 
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LUMEA DE LA MACROSCOPIC LA MICROSCOPIC 

 

Lumea-i  mare, lucruri mici  

Nu ști cum sa le explici  

Molecule, electroni, poate chiar niște protoni 

Din Pământ noi am „tăiat’’, 

Și o bucată am analizat  

O moleculă am ales  

Pe  hidrogen l-am înțeles. 

Elementul  răspândit, peste tot este găsit 

Ori că-i plasmă, ori  atom, este cel mai folosit. 

Dintre mercur și acid a iesit, o moleculă de negăsit  

Pe care englezul Henry Cavendish, în 1766 a descoperit, 

Dacă vreți să mai aflați, vă rog să ne contactați! 

Întrebari făra răspuns, provocări de nepătruns 

Lumea-i mare, lucruri mici  

Află cum să le explici. 

 

Bibliografie: 

https.//ro.m.wikipedia.org//Hidrogen, aliniatul 1,2 

 

Eleve Andreea MOCANU, Lavinia GORAN 

Profesor îndrumător: Cătălin TOADER 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia 

 

GLUME 

 ˮCând chimia este corectă, funcționează toate experimentele.ˮ – Gregory 

Benford (astro-fizician și autor american de science fiction) 

[http://www.goodreads.com/quotes/tag/chemistry] 

 

 "Johnnie a fost un chimist. Johnnie nu mai este. Ce a crezut el că este H2O a fost 

H2SO4. " [http://www.quickfunnyjokes.com/chemistry.html] 
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Simpozionul “Educaţie pentru un mediu curat”  

- continuitate şi implicare în colaborarea  

învăţămîntului universitar cu societatea civilă 

 

Educația de mediu rămane un factor important în dezvoltarea armonioasă a tinerilor. Fără 

conștientizarea și implicarea tinerilor în aducerea sau menținerea mediului în condiții apropiate de 

cele naturale se poate ajunge la o degradare semnificativă a acestuia. Adulții de mâine, indiferent de 

drumurile spre care se vor îndrepta, trebuie să înțeleagă că un mediu curat precum și gestionarea 

rațională a resurselor pe care Pământul le oferă înseamnă sănătate, viață şi dezvoltare durabilă. 

Prima ediţie a simpozionului de mediu a fost organizat de un grup de profesori de la Grupul 

Şcolar “Doamna Stanca” în colaborare cu Casa Corpului Didactic din București cu ocazia “Zilei 

Mediului” având denumirea de Sesiune Națională de Comunicări. La început, mai timid, profesori 

şi elevi din învăţământul preuniversitar au participat la sesiuni de comunicări cu prezentarea de 

lucrări inspirate din proiectele pe teme de mediu derulate în instituțiile de învățământ în care își 

desfășurau activitatea. Cea de a doua Sesiune de Comunicări a primit denumirea pe care o are şi în 

prezent: “Educație pentru un mediu curat”, ocazie cu care InterMEDIU Bucureşti, Science Shopul 

din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Știința Materialelor, a început să contribuie la 

organizarea simpozionului. Gazdele simpozionului au fost pe rând Grupul Şcolar “Doamna Stanca”, 

Facultatea de Chimie Aplicată şi Știința Materialelor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Chimie şi Petrochimie (ICECHIM), iar ultimele ediții s-au desfășurat la Biblioteca Centrală a 

Universității Politehnica din Bucureşti. 

Întâlnirile la care au participat cadrele didactice precum şi dezbaterile care au avut loc au atras 

atenția unui număr din ce în ce mai mare de participanți din rândul profesorilor şi al elevilor. Astfel, 

dacă la început profesorii şi elevii proveneau din şcoli, licee şi grupuri şcolare numai din Bucuresti, 

de la licee precum: Colegiul National “Gheorghe Lazar”, Liceul Teoretic “Ion Creangă”, Colegiul 

Naţional “I.L. Caragiale”, Colegiul Naţional de Informatică ”Tudor Vianu” şi şcoli gimnaziale 

precum: Şcoala nr 119 ”V Voiculescu”, Şcoala nr 98 ”Avram Iancu”, Școala nr 128 București, în 

edițiile următoare s-au adăugat participanți din școli gimnaziale, licee şi grupuri şcolare şi din alte 

oraşe precum Tulcea, Galați, Târgoviște, Craiova, Timișoara, Călărași, Piteşti și Câmpulung. 

Lucrările prezentate s-au înscris în problematica protejării mediului înconjurător şi a 

resurselor naturale. Modalitățile de abordare a acestor tematici au fost diverse, plecând de la 

prezentarea unor proiecte în derulare sau finalizate (de la nivelul grădiniței până la liceu) în 

colaborare cu autoritățile locale şi/sau în programul ECO-ŞCOALĂ, a unor tipuri de proiecte cu 
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participarea elevilor, pe o temă aleasă din domeniu, scenete - un proces literar intentat poluării, 

evaluarea unor caracteristici a apelor din lacurile bucureștene, rezultatele unor experimente realizate 

pentru obținerea de energie din surse neconvenționale.  

Cu ocazia celei de-a X-a ediții, organizatorii, Science 

Shop-ul InterMEDIU și Casa Corpului Didactic a Municipiului 

București, au mai adăugat două sesiuni şi anume o sesiune de 

postere şi o sesiune de machete, în care elevii şi-au prezentat 

proiectele lor de mediu, prin intermediul cărora ei încearcă să 

tragă un semnal de alarmă asupra unei probleme de mediu sau 

să propună soluții la situații apărute precum: colectarea selectivă 

a deșeurilor din comunități, utilizarea energiei solare la iluminatul stradal şi al locuințelor etc. 

Lucrările prezentate,  postere sau machete, sunt evaluate de câte 

o comisie formată din profesori ai Facultății de Chimie Aplicată 

și Știința Materialelor, Departamentul de Chimie Analitică şi 

Ingineria Mediului, membri în InterMEDIU, masteranzi ai 

programului “Ingineria Mediului” din aceeași facultate şi 

reprezentanți din partea Casei Corpului Didactic București. 

Lucrările cele mai interesante sunt premiate cu cărţi acordate cu 

sponsorizarea Societății de Chimie din România şi proiectul 

european H2020 SciShops.eu (https://project.scishops.eu/).  

Alături de profesorii din învățământul preuniversitar şi 

elevi de la licee, participă studenți ai anilor II – IV de la 

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. 

Studenții din anii III și IV ai secției de “Ingineria mediului” 

prezintă în general tematici care vor sta la baza lucrărilor lor 

de licență. Am constatat, în calitate de organizatori şi cadre 

didactice ale secției de „Ingineria Mediului” că dintre acești 

studenți, o parte dintre ei s-au remarcat ca participanți la 

edițiile anterioare ale Simpozionului în calitate de elevi. 

Începând cu cea de a III-a ediție, cu susținerea 

Societății de Chimie din România, o mare parte din lucrările 

prezentate, sunt publicate în volumul Simpozionului.  

Elevii de liceu din anii terminali care şi-au depus dosarul pentru studierea la facultăți din 

străinătate şi au participat la acest Simpozion au acumulat un punctaj mai bun şi au fost selectați. 

Premiul III la Sesiunea de postere 

(ediţia 2017) 

Volumele de lucrări ale Simpozionului 

“Educaţie pentru un mediu curat” 

Căștigătorii unei Menţiuni la 

Sesiunea de machete (ediţia 2017) 
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Simpozionul “Educație pentru un mediu curat” şi-a propus să atragă cât mai mult atenția 

asupra problemelor de mediu care apar, să creeze colaborări, sub formă de proiecte pe teme de 

mediu, între unități de învățământ preuniversitar şi primării, între unități de învățământ 

preuniversitar din ţară şi străinătate. S-a remarcat faptul că elevii participanți la simpozion sunt 

interesați de problemele mediului, poluarea şi protejarea acestuia, precum şi de modul în care ar 

putea să contribuie la îmbunătățirea calității acestuia.  

Prin participarea la Simpozionul “Educație pentru un mediu curat”, elevii au făcut 

cunoștință cu Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor şi Departamentul de Chimie 

Analitică şi Ingineria Mediului şi unii dintre aceștia au optat pentru specializarea “Ingineria 

Mediului”. În același context a fost prezentat proiectul H2020 SciShops.eu (no. 741657) finanțat de 

Comisia Europeană, și care este coordonat la nivelul UPB de Science Shop-ul InterMEDIU. 

Proiectul are ca principale obiective extinderea rețelei de Science Shop-uri, elaborarea de direcții şi 

de bune practici pentru organizațiile care doresc să înființeze Science Shop-uri, o platformă de 

networking și diseminare a cunoștințelor, precum și un cadru pentru activități de twinning. 

Pentru înscrierea la o nouă ediţie a Simpozionului “Educație pentru un mediu curat”, vă 

rugăm să urmăriți site-ul: http://intermediu.pub.ro/Ro/ 

 

Participanții la ediția 2017 “Educatie pentru un mediu curat”  

 

Ne vedem în 2018!  

 

Annette Madelene DĂNCILĂ, Rodica STĂNESCU 

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

Science Shop InterMEDIU Bucureşti 

E-mail: dancila.madelene@yahoo.com 
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„CHIMIA - PRIETENA COPIILOR” 

 

În perioada 6 - 30 noiembrie 2017 s-a desfăşurat proiectul „CHIMIA - PRIETENA 

COPIILOR” iniţiat de Liceul Teoretic ,,Marin Preda” şi finanţat de către Primăria Municipiului 

Bucureşti prin PROEDUS CIVITAS ȋn cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie. 

Studiile au arătat că o parte din reticența tinerilor față de chimie vine din caracterul excesiv 

teoretic al predării, din faptul că elevii nu se simt atrași de o știință a cărei spectaculozitate le 

rămâne ascunsă, din excluderea aproape totală a vizualului din modul de livrare a informației 

științifice către elevi. Dacă muzicienii au reuşit să imite cântecul păsărilor, chimiştii au reuşit ceva 

extraordinar: să obţină în laboratoarele lor substanţe care să imite mirosul florilor (esenţele şi 

parfumurile), culoarea câmpului (coloranţii), substanţe care să fie benefice pentru sănătatea omului 

(medicamentele şi vitaminele), polimeri de tipul fibrelor sintetice din care să se confecţioneze 

materiale textile. Au reuşit însă, să obţină şi substanţe care modifică comportamentul uman cum ar 

fi drogurile şi alcoolul. Şi astfel în lumea noastră s-a inserat o lume, „lumea chimiei”. Există, însă, 

tot mai multe „voci” din lumea noastră care contestă lumea chimiei, spunând: „Ne îmbrăcăm 

chimic, mâncăm chimic, din această cauză suntem bolnavi", corelând cancerul cu cauze chimice. 

Acest fapt, are fără îndoială un impact negativ la nivelul percepţiei chimiei de către elevi. 

Tot conform studiilor, majoritatea elevilor percep chimia ca pe ceva „rău” şi astfel interesul 

lor pentru studiul acestei discipline a scăzut. Astfel, scopul acestui proiect a fost stimularea 

motivaţiei elevilor din gimnaziu pentru studiul chimiei prin schimbarea percepţiei despre impactul 

chimiei în viaţa noastră.  

Este o adevărată provocare a le demonstra elevilor că, chimia ne însoţeşte la fiecare pas, că 

este tovarăşul fiecăruia în tot ceea ce intreprinde practic şi astfel să menţină trează curiozitatea 

nativă a copilului şi dorinţa lui de a şti. Pe de altă parte, pentru elev este o bucurie să înţeleagă ce se 

petrece de fapt în lucrurile simple, banale pe care le întâlnim/facem zilnic, şă ştie şi să poată 

răspunde la întrebarea „de ce?” Acest proiect a urmărit să creeze cadrul pentru o educaţie altfel în 

studiul chimiei, prin schimbarea de paradigmă, de la teorie la practică, de la informaţie spre proces, 

de la şcoala autoreferenţială la educaţia inovaţiei, prezentând tinerilor chimia într-un context 

atractiv, spectaculos și stimulativ. Prin implicarea directă a elevilor în efectuarea unor experimente 

practice interesante, distractive şi utile, aceștia au putut descoperi o parte din secretele chimiei în 

diferite domenii ale vieţii. La experimentele realizate în laborator s-au folosit materiale bine 

cunoscute din viaţa cotidiană, iar elevii participanţi au devenit mici cercetători prin descoperirile pe 

care le-au  realizat împreună. 
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Partenerii acestui proiect au fost Liceul Teoretic „Marin Preda”, Colegiul Naţional 

,,Gheorghe Lazăr”, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria", Școala 

Gimnazială Nr.79, Școala Gimnazială ”Șerban Vodă”, Școala Gimnazială Nr. 24, Școala 

Gimnazială ”Titu Maiorescu”, Asociaţia Profesorilor de Chimie din Bucureşti și Fundaţia Culturală 

IDEEA EUROPEANĂ. 

Activităţile experimentale s-au desfăşurat pe parcursul proiectului în cele şapte unităţi de 

învățământ participante, în 6 sesiuni, cu grupe de câte 10 elevi timp de 2 ore pe sesiune şi au 

cuprins 385 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a îndrumați de 8 profesori de chimie.  

Motivele pentru care elevii s-au ȋnscris ȋn acest proiect au fost diverse: curiozitatea de a 

ȋncerca lucruri noi, programul de activităţi experimentale, faptul că este o activitate educativă de tip 

nonformal, șansa de a exprima ideile într-un mod interactiv, de a dobândi experienţă, nevoia de a 

ȋntâlni oameni care au aceeaşi pasiune precum şi timpul liber pe care ȋl au la dispoziţie. 

Profesorii din unităţile partenere şi membrii Asociaţiei Profesorilor de Chimie din Bucureşti 

au realizat un suport de curs pentru profesori privind metode de predare a chimiei,  prin îmbinarea 

metodelor formale cu cele nonformale şi ghidul „Idei de educaţie nonformală pentru predarea 

chimiei în gimnaziu” iar activităţile au fost publicate pe pagina de facebook a proiectului 

https://www.facebook.com/Chimia-prietena-copiilor-840090106168488/ 

Toţi elevii participanţi ȋşi doresc să repete experienţa şi să participe şi pe viitor la  proiecte 

similare. 

  

   

 

Prof. Luminiţa - Irinel Doicin 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București 

Prof. Cristina - Anamaria Georgescu 

Liceul Teoretic „Marin Preda” București 
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 BASF CHEMGENERATION – EXPERIMENTE PENTRU ELEVI DE LICEU 

 

Unii elevi excelează la chimie, alții mai puțin, dar cu siguranță tuturor le plac experimentele 

în laborator. Dacă în sala de clasă află principiile și secretele acestei științe, elevii de liceu au acum 

ocazia să le și pună în aplicare, descoperind latura distractivă a chimiei și împrietenindu-se mai bine 

cu această știință fascinantă. 

Începând din această primăvară, BASF, cea mai mare companie chimică din lume, 

desfășoară în România un program gratuit de experimente științifice pentru elevii de liceu – 

BASF Chemgeneration. Proiectul este dedicat elevilor de 14-18 ani și este conceput astfel încât să 

le aducă mai aproape subiectul, nu întotdeauna accesibil, al științelor naturii. Cum? Prin ateliere de 

chimie distractive, dar totodată educative, în cadrul cărora elevii realizează experimente în perechi, 

sub atenta îndrumare a profesorilor și a studenților voluntari, de specialitate. 

Chemgeneration este un proiect amplu, organizat de BASF în 11 țări din Europa Centrală și 

de Sud, la care au participat deja mii de liceeni. În România, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, 

Grecia, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia și Slovenia, BASF a încheiat parteneriate cu unele dintre 

cele mai prestigioase facultăți de chimie, astfel încât, împreună, să stimuleze apetitul elevilor de 

liceu pentru științele naturii, îndemânarea acestora în laborator și o mai bună înțelegere a rolului 

complex deținut de chimie în construirea unui viitor durabil. 

 

BASF Chemgeneration în România 

În România, programul Chemgeneration a fost inițiat în luna martie, în trei mari orașe – 

București, Cluj-Napoca și Iași. Pe parcursul ultimelor luni, au participat la program atât clase de 

elevi din orașele respective, cât și din împrejurimi (din Satu-Mare, Pașcani, Roman, Ploiești), ori 

chiar de peste graniță, organizatorii primind cereri de înscriere inclusiv de la profesori din 

Republica Moldova. 

Săptămânal, în fiecare zi de vineri, atelierele Chemgeneration au loc în laboratoarele de 

chimie din facultățile partenere: Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

(Universitatea Politehnica din București), Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică 

(Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca), Facultatea de Chimie (Universitatea Alexandru I. 

Cuza din Iași). Atelierele sunt conduse de profesorii de chimie coordonatori: dr. ing. Cristina 

Todașcă în București, prof. dr. Albert Soran în Cluj-Napoca și conf. univ. dr. Ionel Humelnicu în 

Iași, iar la buna desfășurare a acestora contribuie studenți voluntari membri ai Societății de Chimie 

din România. 
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Tema ediției: Economia circulară 

Ediția în desfășurare, care va continua până în martie 2019 (cu pauză pe parcursul vacanței 

de vară), are ca temă principală economia circulară. Concret, elevii învață, prin experimente, cum 

să reutilizeze un obiect prin reciclare și să contribuie, astfel, cu soluții atât la micile probleme 

cotidiene, cât și la una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane – sustenabilitatea.  

Economia circulară se referă la un sistem regenerativ în care cantitatea de resurse folosite, precum 

și deșeurile, emisiile și scurgerile de energie sunt minimizate prin încetinirea, închiderea sau 

restrângerea cantității de materiale utilizate și a buclelor de energie. În cadrul atelierelor, elevii 

învață că abordarea liniară a utilizării resurselor naturale pentru a produce bunuri, cunoscută sub 

forma “ia – produ – elimină”, poate și ar fi bine să fie înlocuită cu abordarea circulară, de tipul 

“produ – utilizează – returnează”. Economia liniară va epuiza, în cele din urmă, resursele finite; în 

schimb, economia circulară preia bunurile aflate la sfârșitul ciclului de viață și le utilizează ca 

materii prime fie pentru a le recrea (precum reciclarea hârtiei), fie pentru a fabrica diverse produse 

(de exemplu, cauciucurile care sunt folosite în producția de ciment). Sub obiectivul Reaching Zero, 

elevii înțeleg că economia circulară nu înseamnă renunțarea la confortul de zi cu zi, ci utilizarea 

instrumentelor oferite de știință pentru a construi un viitor durabil. 

 

Ce se întâmplă în laborator? 

Fiecare atelier are o durată de 90 de minute și începe cu trecerea în revistă a normelor de 

conduită în laborator, urmată de o prezentare interactivă pe tema economiei circulare, apoi de partea 

cea mai așteptată de elevi – patru experimente în perechi: 

1. Crearea unui sistem real de filtrare a apei: elevii se folosesc de o sticlă, o pâlnie, vată, 

cărbune activ, nisip și mărgele de diferite dimensiuni. Cu ajutorul acestora, creează sistemul 

de filtrare prin care vor obține apă curată 

2. Reciclarea unor ziare vechi pentru obținerea hârtiei de scris: ziarele se taie în bucăți 

mici, apoi se toarnă peste ele apă caldă, amidon și hidroxid de sodiu. Compoziția se 

amestecă, se strecoară, iar rezultatul este uscat cu ajutorul unei cârpe de bumbac și al unei 

bucăți de tifon. Astfel, elevii creează propria lor hârtie reciclată 

3. Extragerea metalului prin electroliză: elevii observă cum diferite metale pot fi extrase și 

colectate, astfel încât metalul să poată fi, ulterior, reciclat 

4. Degradarea materialelor plastice în mai puțin de patru săptămâni: participanții adaugă 

reactivi care simulează condiții naturale, pe un material plastic obșnuit, dar și pe 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.3/2018 - Ediție nouă  44 
 

ecovio
®
 (un material plastic biodegradabil), observând procesul diferit de descompunere a 

celor două materiale 

 

Înscrieri la atelierele BASF Chemgeneration 

Înscrierile la atelierele BASF Chemgeneration se fac complet gratuit, exclusiv de către 

profesori, pentru grupuri de cel mult 30 de elevi – în București, 28 de elevi – în Cluj-Napoca și 24 

de elevi – în Iași. Următorul pas este programarea zilei în care clasa va participa la atelier, de 

comun acord cu profesorul coordonator. Atelierele se adresează tuturor elevilor de liceu, fără a ține 

cont de profilul instituției de învățământ ori de rezultatele obținute la clasă. Conținutul și formatul 

experimentelor sunt gândite astfel încât să îi atragă și să îi antreneze pe elevi, indiferent de nivelul 

de cunoștințe de chimie pe care îl au. 

Înscrierile se fac fie prin completarea formularului disponibil pe website-ul proiectului, 

www.chemgeneration.com/?lang=ro, fie prin trimiterea unui email la următoarele adrese: 

teenslab@yahoo.com (pentru București), chemgeneration@chem.ubbcluj.ro (pentru Cluj-Napoca), 

iasichemgeneration@hotmail.com (pentru Iași). 

 

Rezultatele proiectului 

Inițiativa atelierelor BASF Chemgeneration a fost foarte bine primită deopotrivă de 

profesori și elevi, astfel încât, doar în primele două luni de la demararea proiectului, s-au înscris 

deja aproximativ 2.300 de elevi, mai mult cu 50% față de estimarea inițială a organizatorilor, pentru 

întreaga perioadă 2018-2019. Participanții sunt de-a dreptul captivați de experiența atât de reală a 

muncii în laborator, de la respectarea protocolului de protecția muncii, până la obținerea 

rezultatelor, care depind în totalitate de ei. 

Pe lângă atelierele săptămânale din facultățile partenere, experimentele Chemgeneration 

sunt realizate și în cadrul unor evenimente punctuale. Spre exemplu, pe 9 mai, la Muzeul de 

Geologie din București, s-a organizat un atelier special pentru elevii participanți la Salonul Școlilor, 

condus de dr. ing. Cristina Todașcă. De asemenea, liceenii ieșeni care au participat la Ziua Porților 

Deschise, la Facultatea de Chimie din cadrul Univ. Alexandru Ioan Cuza, s-au bucurat de cele patru 

experimente ale programului Chemgeneration.  

Proiectul a atras atenția și unora dintre cei mai cunoscuți vloggeri din țară – Anne Marie 

Chelariu, de la MsAnneGreen, și Mihai și Tibi, de la Curiosity Land. Aceștia au participat la 

experimentele desfășurate în cele trei orașe și au arătat, apoi, în clipurile video publicate pe canalele 

lor, experiența din laborator, îndemnându-i pe liceenii care îi urmăresc să își convingă profesorii să 

le înscrie clasa la atelierele Chemgeneration. Programul este promovat și de Organizația Studenților 
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Chimiști din Cluj-Napoca, în cadrul Caravanei Facultății de Chimie și Inginerie Chimică, prin care 

studenții fac cunoscută liceelor din diferite județe oferta educațională a facultății și, totodată, îi 

invită pe elevi să se înscrie la atelierele Chemgeneration. 

 

Vă invităm să descoperiți mai multe informații despre acest program pe website-ul dedicat, 

dar și pe pagina de Facebook Chemgeneration România, unde sunt publicate periodic fotografii 

și clipuri video din cadrul atelierelor. Nu uitați că programul e în plină desfășurare până în martie 

2019 și că vă puteți înscrie oricând clasa de liceeni la un atelier Chemgeneration. 

 

Diana NEACȘU (e-mail: Diana.Neacsu@basf.com ) 

Communications and Government Relations 

BASF   

 www.basf.ro 

 

 

 

 

  

Clara Lazen, o elevă de clasa a 5-a a descoperit întâmpător tetranitratoxicarbonul. 

 [http://www.escapistmagazine.com/news/view/115697-10-Year-Old-Accidentally-Discovers-New-

Explosive-Molecule ] 

Benjamin Franklin nu și-a brevetat nicio invenție, el considerând că oricine trebuie să aibă acces 

liber la toate descoperirile. 

[http://stiati-ca.net/top-10-curiozitati-de-care-nu-ai-auzit-pana-acum/ ] 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  

http://www.basf.ro/
http://stiati-ca.net/top-10-curiozitati-de-care-nu-ai-auzit-pana-acum/
http://www.escapistmagazine.com/news/view/115697-10-Year-Old-Accidentally-Discovers-New-Explosive-Molecule
http://www.escapistmagazine.com/news/view/115697-10-Year-Old-Accidentally-Discovers-New-Explosive-Molecule
mailto:Diana.Neacsu@basf.com


CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.3/2018 - Ediție nouă  46 
 

CH3IMIA – prieten sau duşman?!  

- Ediția a XII-a - 

 

 

 

 

 

În 12 mai 2018, Facultatea de Chimie în colaborare cu Rectoratul Universității din 

București, Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucrești, Societatea de Chimie din România și 

Asociația Profesorilor de Chimie din Municipiul București a organizat a XII-a ediție a deja 

tradiționalului Concurs de referate și comunicări ştiinţifice pentru elevii și profesorii din 

învățământul preuniversitare „CH3IMIA – prieten sau duşman?!”. 

Acest concurs are ca scop atragerea elevilor spre domeniul chimiei prin intermediul 

experimentelor pe care ei le realizează sub coordonarea unui profesor și apoi le prezintă în fața unei 

comisii de specialitate formată din cadre didactice de la Facultaea de Chimie a Universității din 

București. Astfel sunt stimulate, în rândul elevilor, atât creativitatea cât și capacitatea de 

comunicare într-un mod științific a observațiilor și rezultatelor obținute și interpretate de ei.  

La această ediție a concursului au fost înregistrate lucrări ale elevilor și profesorilor 

proveniți din 24 județe ale tării și municipiul București. La secțiunea dedicată elevilor de gimnaziu 

au fost înscrise 24 lucrări. Cele trei secțiuni pentru elevii de liceu au însumat 64 de lucrări iar la 

secțiune adresată profesorilor au fost prezentate 15 lucrări. Rezumatele lucrărilor înscrise în concurs 

au fost analizate de o comisie alcătuită din cadre didactice universitare de la Facultatea de Chimie. 

Titlurile lucrărilor acceptate se găsesc la adresa: https://chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-

manifestari-stiintifice/1506-lucrari-acceptate-concurs-chimia-prieten-sau-dusman-12-mai-2018    

Elevii participanți au prezentat cu pasiune lucrări interesante, cu tematici și aplicabilitate 

practică foarte variate. Cele mai bune lucrări, din punct de vedere științific și al prezentării au fost 

premiate. La fiecare secțiune s-au acordat premii, premii speciale din partea Societății de Chimie 

din Romania și a Asociației Studenților Chimiști din Universitatea din București, mențiuni și 

mențiuni speciale. Premiile acordate la fiecare comisie au fost: 

 

Subcomisia 1 - Elevi de gimnaziu 

Premiul I: Culorile toamnei, Andrei Vlădășel, Bogdan Peicu, Liceul Teoretic “I. C. Drăgușanu” 

Victoria, prof. îndrumător Marioara Dezsi 
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Premiul II: Mini-instalație de limpezire a apei menajere, Octavia Tătar, 

Matei Zorca, C. N. Informatică „Grigore Moisil” Brașov, prof. îndrumător 

Manuela Zorca  

Premiul III: Artificiile – deliciul vizual, Pavel-Dan Vasile, Tiberiu-Ioan 

Buzoianu, Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea, Cǎlǎraşi, prof. îndrumător 

Simona-Veronica Bogdan  

 

Subcomisia 1 - Elevi de liceu  

Premiul I: Feromonii și insecticidele organice: O revoluție în agricultură, Mădălin Savin, Filip 

Cardasim, C. N. Militar ,,Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Suceava, prof. îndrumător 

Dorina Fântână  

Premiul II: Aerul pe care îl respirăm e poluat. E timpul să fim 

ECO!, Alexandra Maria Braica, Maria Chiriţescu, C. N. 

Bilingv “George Coşbuc” Bucureşti, prof. îndrumător Daniela 

Gafencu  

Premiul III: Sinteza aspirinei calcice, medicament cu multiple 

întrebuințări, Andrei Lăbuș, Andrei Alin Mario Radu, C. N. 

„Mihail Kogălniceanu” Galați, prof. îndrumător Mariana Ganea  

 

Subcomisia 2 - Elevi de liceu  

Premiul I: Reacții în medii gelificate, Radu-Iulian Giroveanu, Alexandru-Mihai Grăsune, C. N. 

Informatică „Grigore Moisil” Brașov, prof. îndrumător Manuela Zorca  

Premiul II: Chemiluminescența și aplicațiile acesteia, Miruna Ioana Drăguşoiu, Valentin 

Răzvan Lupu, C. N. „Mihai Viteazul” Ploieşti, Prahova, prof. îndrumător Mihaela Veronica 

Morcovescu  

Premiul III: Chemiluminiscența, Diana-Elena Breahna, Daria Radu-Postavariu, C. N. “Mihai 

Viteazul” București, prof. îndrumător Camelia Beșleagă  

 

Subcomisia 3 - Elevi de liceu 

Premiul I: Otrava sângelui albastru, Claudiu-Teodor Popa, Dan Alexandru Dorlea, C. N. 

„Grigore Moisil” Bucureşti, prof. îndrumător Iuliana Costeniuc  

Premiul II: Proteinele și importanța acestora în industria furajeră, Lorin-Manuel Pîrlog, 

Alexandru Topor, C. N. „B. P. Hasdeu” Buzău, prof. îndrumător Cristiana Sichim  

Matei Zorca (gimnaziu), 

C.N. de Informatică 

„Grigore Moisil” 

Brașov, 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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Premiul III: Izolarea ADN din țesut vegetal, Andreea Sava, Alina Gheorghiță, Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Focșani, Vrancea, prof. îndrumător: Corina Lăcrămioara Giurcă  

     Rezumatul lucrării LUMEA DE LA MACROSCOPIC LA MICROSCOPIC, autori 

Andreea Mocanu, Lavinia Goran, Colegiul „Mihail Cantacuzino„ Sinaia, Prahova,  prof. 

îndrumător Cătălin Toader a obținut „Premiul special pentru cel mai interesant rezumat” acordat de 

Grupul CHIMIE_UB_ALUMNI și Revista „CHIMIA”. Premiul a fost înmânat de către doamna C.S. 

I Dr. Mihaela Doni, director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și 

Petrochimie, ICECHIM București, alumna a Facultății de Chimie, Universitatea din București care 

le-a adresat elevelor și invitația de a vizita institutul pe care îl conduce.  

 Nu putem încheia fără a reda un mesaj primit după eveniment: „Vă felicităm pentru 

organizarea impecabilă a evenimentului! Vă mulțumim că existați și că ne faceți viața mai 

frumoasă!”  O elevă care a participat pentru a-l doilea an consecutiv la acest concurs i-a spus 

profesoarei: ,,M-am îndrăgostit de Facultatea asta! Vreau să fiu studentă aici, să particip la 

organizarea concursului și să vă primesc și eu în anii următori cu elevi la concurs.,,  

Felicitări tuturor participanților. Mult succes în continuare și vă așteptăm cu drag și la 

edițiile viitoare!  

  

Lector Dr. Emilia-Elena IORGULESCU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Prof. Luminița-Irinel DOICIN 

Inspector Școlar pentru Chimie, Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

 

CITATE CELEBRE 

 -„Se pare că de la chimie se poate obține mai mult adevăr important pentru umanitate, 

decât de la oricare altă știință.” – Samuel Hahnemann (medic german)  

[https://todayinsci.com/QuotationsCategories/C_Cat/Chemistry-Quotations.htm]  

 

 -„Chimia începe în stele. Stelele sunt sursa elementelor chimice care constituie blocurile 

de materie și nucleul existenței noastre” – Peter Atkins (chimist britanic) 

[https://www.famousscientists.org/brilliant-chemistry-quotes] 

 

 -„Credem că este culoare, credem că este dulce, credem că este amar, dar în realitate 

sunt atomi și vid” – Democrit (filozof antic grec) 

[https://www.famousscientists.org/brilliant-chemistry-quotes ] 
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A X-a ediție a Conferinţei Naţionale de Chimie Învăţământul preuniversitar 

– Științele exacte în cuvinte potrivite: interdisciplinaritate și excelență în educație 

 

 

 

Cea de a X-a ediție a Conferinţei Naţionale de Chimie Învăţământul preuniversitar – 

Științele exacte în cuvinte potrivite: interdisciplinaritate și excelență în educație va avea loc la 

Târgoviște, în perioada 14 – 16 septembrie 2018. Conferința de comunicări știițifice a profesorilor, 

manifestare de tradiție a Societății de Chimie din România (SChR), este organizată anul acesta de 

Filiala Târgoviște a SChR, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbovița. Evenimentul se 

va desfașura la Centrul Internațional de Conferințe din cadrul Universității Valahia din Târgoviște.  

 

      Secțiunile conferinței:  

- Chimia şi protecţia mediului 

- Didactica predării ştiinţelor 

- Tehnologii informaţionale utilizate în predarea ştiinţelor 

- Științe aplicate în domeniul alimentar 

 

Înscrierea participanților se poate face până la data de 15 august 2018 la adresa:   

                                        secretariat.cnc@icstm.ro  

Informații suplimentare se pot obține la adresele:  

             www.icstm.ro/CNC2018 și http://www.schr.org.ro/noutati.php 
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CHIMIA ORGANICĂ ÎN LICEU, PRIN SCHEME DE REACȚIE 

1. a) Se poate observa că substanța B (alcool) conține cu 6 atomi de carbon în plus față de substanța 

C (acid carboxilic). De asemenea suma dintre numărul de atomi de carbon ai substanței B și 

numărul de atomi de carbon ai substanței C este 20. În concluzie substanța B are 13 atomi de carbon 

și substanța C are 7 atomi de carbon. Structura compușilor din această schemă este: 

 

b)  La mononitrarea compușilor G și F rezultă: 

 

Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în Nr.2 al revistei CHIMIA 
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2. a) Structurile compușilor din schemă sunt:  

b) sunt chirali compușii A și I 

 

Luca-Liviu RUS 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

 

GLUME 

 ˮ-De ce este heliul așa de anti-social? 

-Pentru că nu vrea să se combine cu nimeni.ˮ  

 

 "-Ce îi spune fluorul hidrogenului? 

-Sunt atras de tine... 

-Da? Atunci hai să formăm o moleculă....."   

 [https://www.scribd.com/document/331624554/Glume-%C5%9Ei-Bancuri-Legate-de-Chimie ] 

Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în Nr.2 al revistei CHIMIA 
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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 
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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. 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.  
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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 
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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 
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